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Στις 5 Δεκεμβρίου θα γίνει τελικά η 
κηδεία και ο ενταφιασμός του Αρ-
χιεπισκόπου πρώην Θυατείρων 
και Μεγάλης Βρετανίας Γρηγορίου, 
ο οποίος εξεδήμησε πλήρης ημε-
ρών σε ηλικία 91 ετών. 

Σελ 2

Σε λαϊκό προσκύνημα
Ενημερωτικό σεμινάριο διοργά-
νωσε τo AKΕΛ Βρετανίας με θέμα: 
«Η πολιτική ισότητα στις Ομοσπον-
δίες, η περίπτωση της Κύπρου» 
με ομιλητές τους Τ.Τσιελεπή και 
Σ.Καλοψιδιώτου... 

Σελ 11

Σεμινάριο ΑΚΕΛ Απόγνωση...

Στον προεκλογικό πυρετό 
και η παροικία μας

σελ 2

Ριζοσπαστικό 
αριστερό μανιφέστο 

και αποκαλύψεις 
με έγγραφα «φωτιά» 

για το NHS

Παραμένουν τα εμπόδια

σελ 3 & 21

σελ 4 & 5

Ξεπέρασε τους 26 ο αριθμός των 
νεκρών από τον σεισμό των 6,4 
Ρίχτερ που έπληξε την Αλβανία, 
ενώ χθες το απόγευμα, νέος, ισχυ-
ρός μετασεισμός προκάλεσε εκ 
νέου πανικό... 

Σελ 8
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ΕΝΘΟΥΣΙΩΔΗΣ Η ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΠΑΜΠΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΤΟ SOUTHGATE

Στον προεκλογικό... πυρετό και η κυπριακή παροικία

Σε λαϊκό προσκύνημα το σκήνωμα 
του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Ο ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Στις 5 Δεκεμβρίου θα γίνει τελικά η κηδεία και ο 
ενταφιασμός του Αρχιεπισκόπου πρώην Θυατείρων 
και Μεγάλης Βρετανίας Γρηγορίου, ο οποίος εξεδή-
μησε πλήρης ημερών σε ηλικία 91 ετών. 

Η Αρχιεπισκοπή εξέδωσε το ακόλουθο λεπτομε-
ρές ανακοινωθέν: «Προσευχόμενοι ως Ποίμνιο της 
Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας 
για την ανάπαυση της ψυχής του δούλου του Θεού 
Γρηγορίου, Ιεράρχου και Λειτουργού των Αχράντων 
Μυστηρίων της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, 
πληροφορούμε το φιλόθεο 
κοινό για την προγραμματι-
σμένη εξόδιο ακολουθία. 

Την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 
2019, 2.00 μμ - 9.00 μμ το 
σκήνωμα του Μακαριστού Αρ-
χιεπισκόπου θα τεθεί σε λαϊκό 
προσκύνημα στον Καθεδρικό 
Ναό της Του Θεού Σοφίας, 
Bayswater. Στις 6.30μμ θα τε-
λεσθεί Τρισάγιο στον Καθε-
δρικό Ναό της Του Θεού Σο-
φίας. 

Την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 
2019, 2.00 μμ το σκήνωμα του 
Μακαριστού Αρχιεπισκόπου 
θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα 
στον Καθεδρικό Ναό Κοιμή-
σεως Θεοτόκου Βορείου 
Λονδίνου, Wood Green έως την 8ην πρωινή της 
Πέμπτης 5 Δεκεμβρίου 2019. Στις 6.30μμ θα τελε-
σθεί Τρισάγιο στον Καθεδρικό Ναό Κοιμήσεως Θε-
οτόκου Βορείου Λονδίνου, Wood Green.  

Την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2019,8.00πμ-
10.00πμ θα τελεσθεί ακολουθία του Όρθρου και Αρ-
χιερατική Θεία Λειτουργία στον Καθεδρικό Ναό Κοι-
μήσεως Θεοτόκου Βορείου Λονδίνου. Στις 
10.30πμ θα τελεσθεί Εξόδιος Ακολουθία του Μακα-
ριστού Αρχιεπισκόπου Κυρού Γρηγορίου και εντα-
φιασμός στο Κοιμητήριο του Hendon.  

Παρακαλούμε όλες οι δωρεές εις μνήμην του Μα-
καριστού Αρχιεπισκόπου να αποσταλούν στα Γρα-
φεία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Θυατείρων, 5 Craven 
Hill, W2 3EN». Εν τω μεταξύ, με νέα ανακοίνωσή 
της, η Αρχιεπισκοπή γνωστοποιεί ότι έχει ανοιχθεί 

Βιβλίο Συλλυπητηρίων στα γραφεία της.  
Η παροικία θρηνεί  

Συλλυπητήρια για το θάνατο του Αρχιεπισκόπου 
τέως Θυατείρων Γρηγορίου, εκφράζει με ανακοί-
νωσή της και η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία. 
Όπως αναφέρει:  «Ο Πρόεδρος, η Γραμματεία και 
όλα τα μέλη των σωματείων της ΕΚΟ Η.Β. μαζί με 
την ομογένεια ΗΒ στέλνουμε προς το Σεβασμιότατο 
Αρχιεπίσκοπο μας κ. Νικήτα, τους βοηθούς Επισκό-

πους, τον Ιερό κλήρο της Αρ-
χιεπισκοπής μας και όλα τα 
μέλη της οικογένειας του θερμά 
και εγκάρδια συλλυπητήρια για 
την προς Κύριον εκδημία του 
μακαριστού Αρχιεπισκόπου 
πρώην Θυατείρων και Μεγά-
λης Βρετανίας Γρηγορίου, ο 
οποίος αγάπησε και αγαπή-
θηκε πολύ από όλη την ομο-
γένεια του Ηνωμένου Βασι-
λείου. 

Θα θυμούμαστε, θα ευγνω-
μονούμε, θα τιμούμε και θα 
μνημονεύουμε, πάντοτε με 
πολλή αγάπη, τον ακούραστο 
εργάτη της Ορθοδοξίας, τα-
πεινό και σοφό Αρχιεπίσκοπό 
μας Γρηγόριο, που με το ήθος, 
τον πατριωτισμό και την αφο-

σίωσή του προς την Εκκλησία του Χριστού, το ανε-
κτίμητο εθνικοθρησκευτικό και ιεραποστολικό του 
έργο, με την αύξηση των εκκλησιών, και των ελλη-
νικών μας σχολείων, το πλούσιο φιλανθρωπικό, κοι-
νωνικό και πολιτιστικό του έργο, όπως και τη στενή 
και γόνιμη συνεργασία του με την Εθνική Κυπριακή 
Ομοσπονδία κέρδισε την αγάπη και εκτίμηση του 
κλήρου και του λαού και κράτησε ενωμένη την ομο-
γένεια του Ηνωμένου Βασιλείου.» 

Συλλυπητήρια εξέφρασε με ανακοίνωσή του και 
ο Σύνδεσμος Ριζοκαρπάσου, με την πρόεδρο Μαίρη 
Καραολή να υπογραμμίζει την προσφορά του Γρη-
γόριου προς την κυπριακή παροικία, αλλά και τον 
εξαίρετό του χαρακτήρα.

Στον πυρετό των Γενικών Εκλογών της 12ης Δε-
κεμβρίου ζει για τα καλά και η κυπριακή παροικία 
στη Μεγάλη Βρετανία. 

Το ενδιαφέρον των συμπατριωτών μας που δια-
μένουν μόνιμα στο ΗΒ για το αποτέλεσμα των επερ-
χόμενων εκλογών είναι μεγάλο αυτή τη φορά. Οι 
λόγοι, ποικίλουν. Το Brexit ή το REMAIN, η άθλια 
κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το NHS, η 
εκτόξευση του αριθμού των σοβαρών περιστατικών 
εγκληματικότητας, η φτώχεια, ο μαρασμός στην Παι-
δεία, η οικονομία, οι θέσεις εργάσιας, τα δικαιώματα 
των εργαζομένων κτλ.  

Βέβαια, η κυπριακή παροικία έχει επιπλέον λό-
γους να ανησυχεί για το αποτέλεσμα. Ο πρώτος λό-
γος, έχει να κάνει με το Κυπριακό. Είναι πολλοί αυτοί 
που υποστηρίζουν ότι η ενδεχόμενη εκλογή των Ερ-
γατικών στην εξουσία, θα δώσει άλλη διάσταση στον 
τρόπο αντιμετώπισης του θέματος από τη βρετανική 
διπλωματία. Προς όφελος της Κύπρου μας φυσικά, 
καθώς ο Jeremy Corbyn, ο οποίος διατηρεί στενούς 
δεσμούς με την παροικία, είναι καλός γνώστης του 
Κυπριακού. Ενδιαφέρεται προσωπικά και το έχει 
αποδείξει με τις επίσημες τοποθετήσεις του, αλλά 
και την παρουσία του σε αρκετές κυπριακές εκδη-
λώσεις του Λονδίνου. Βέβαια, από την άλλη, οι υπο-
στηρικτές των Συντηρητικών θεωρούν ότι η επανε-
κλογή των Tories είναι αυτή που θα βοηθήσει 
περισσότερο στην επίλυσή του Κυπριακού. Φέρ-
νουν, μάλιστα, ως παράδειγμα την ομολογουμένως 
σημαντική δράση υπέρ της Κύπρου, της βουλευτού 
Τερέζα Βίλιερς, η οποία ως γνωστόν πρόσφατα έχει 
υπουργοποιηθεί στην κυβέρνηση Τζόνσον. 

Όμως, ως κυπριακή παροικία, έχουμε ακόμη ένα 
λόγο να ενδιαφερόμαστε για αυτή την εκλογική ανα-
μέτρηση και δεν είναι άλλος από την επανεκλογή 
του μοναδικού Κύπριου βουλευτή στη Βουλή των 
Κοινοτήτων. Την επανεκλογή του Πάμπου Χαραλά-
μπους, ο οποίος, κόντρα στα προγνωστικά, είχε κα-

ταφέρει να εξασφαλίσει έδρα στην περιφέρεια του 
Southgate στο βόρειο Λονδίνο κατά τις προηγούμε-
νες Γενικές Εκλογές. Και δεν είναι μόνο θέμα υπε-
ρηφάνειας. Η παρουσία του Πάμπου στη Βουλή 

των Κοινοτήτων διαδραμάτισε σημαντικότατο ρόλο, 
αρκετές φορές, τόσο σε ό,τι αφορά ζητήματα που 
άπτονται της κυπριακής παροικίας στο ΗΒ, όσο και 
σε ζητήματα «υψηλής πολιτικής» που άπτονται του 

Κυπριακού, των Βάσεων, των βασανιστηρίων στη 
διάρκεια του απελευθερωτικού αγώνα κ.ά. 

Το κυπριακό ενδιαφέρον, λοιπόν, γίνεται «αι-
σθητό» αυτή τη φορά. Η κυπριακή παροικία, στηρίζει 
με όποιο τρόπο μπορεί την υποψηφιότητά του Πά-
μπου, με σημαντικά στελέχη της ΕΚΟ να συμμετέ-
χουν στην εκστρατεία του, αλλά και ομάδες Τουρκο-
κυπρίων που εκπροσωπούν οργανωμένα σύνολα, 
να στέκονται στο πλευρό του και να αναλαμβάνουν 
συγκεκριμένες προωτοβουλίες. 

Επίσης, ενεργό ρόλο στην υποστήριξη του Πά-
μπου Χαραλάμπους, ανέλαβε και το ΑΚΕΛ Βρετα-
νίας με τον Επαρχιακό Γραμματέα, Ανδρέα Γρηγο-
ρίου, να συμμετέχει σε πρόφατη «εξόρμηση» στην 
περιοχή του Southgate, στο πλαίσιο της οποίας έγινε 
ενημέρωση των πολιτών με έντυπο υλικό και προ-
φορική ενημέρωση από πόρτα σε πόρτα. Μάλιστα, 
θεωρείται σίγουρο πως αυτή τη φορά θα εξασφαλί-
σει ακόμη περισσότερες κυπριακές ψήφους υπο-
στήριξης. 

Όμως, στους υποστηρικτές δεν είναι μόνο η πα-
ροικία μας. Και δεν πρέπει να είναι καθώς, ως βου-
λευτής έχει καθήκον να εκπροσωπήσει ολόκληρη 
την περιφέρειά του. Χαρακτηριστικό πάντως του 
ερείσματος που έχει ο Πάμπος στην τοπική κοινωνία, 
είναι και το γεγονός ότι στην εκστρατεία του Πάμπου 
Χαραλάμπους, συμμετείχαν φοιτητές από το Hack-
ney, το Tower Hamlets, το Islington και φυσικά το 
Enfield, ενώ σημαντική είναι η έμπρακτη υποστήριξη 
στη διάρκεια του προεκλογικού και από οργανωμένα 
σύνολα του Southgate.  

Όπως καταδεικνύουν και οι σχετικές φωτογραφίες 
που εξασφάλισε η «Παροικιακή», η ανταπόκριση 
του κόσμου στην προεκλογική εκστρατεία του Π. 
Χαραλάμπους είναι - χωρίς υπερβολή - ενθουσιώ-
δης σε πολλές περιπτώσεις. 

Γιώργος Μιχαήλ

Σημαντικά μηνύματα για την 
κυπριακή ναυτιλία από το Λονδίνο

Η ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Την προσήλωση της Κυπριακής Δημοκρατίας στη 
βιωσιμότητα της διεθνούς ναυτιλίας, τόνισε η Υφυ-
πουργός Ναυτιλίας Νατάσα Πηλείδου στο χαιρετισμό 
που απηύθυνε στην ολομέλεια της 31ης Συνέλευσης 
του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO). 

Μιλώντας το πρωί της Τρίτης στην έδρα του Ορ-
γανισμού στο Λονδίνο, η κ. Πηλείδου είπε ότι η Κύ-
προς προάγει μέσω ενεργής συμμετοχής και συ-
νεργασίας την ασφαλή, προστατευόμενη από 
απειλές, βιώσιμη και φιλική προς το περιβάλλον 
ναυτιλία. 

Η Υφυπουργός δεσμεύ-
θηκε επίσης ότι η Κύπρος 
θα συνεχίσει να κάνει ό,τι 
είναι δυνατό για να συνει-
σφέρει θετικά στο έργο 
του IMO για το όφελος της 
διεθνούς ναυτιλίας. 

Η κ. Πηλείδου εξήρε το 
έργο του Οργανισμού την 
τελευταία διετία, με ειδική 
μνεία στην πρόοδο ως 
προς την επίτευξη των 
στόχων βιώσιμης ανά-
πτυξης που είχαν τεθεί το 
2016 

Έκανε ιδιαίτερη μνεία 
στην εποικοδομητική 
στάση της Κύπρου ως 
προς τη μείωση εκπο-
μπής επικίνδυνων ρύπων από πλοία, στην ανάγκη 
κατάλληλης εκπαίδευσης των ναυτικών και προστα-
σίας του κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας της διε-
θνούς ναυτιλίας. 

Στάθηκε, τέλος, με έμφαση στην πρόκληση που 
συνιστά η επίτευξη ισότητας μεταξύ των φύλων στη 
ναυτιλία, λέγοντας ότι η Κύπρος στηρίζει ολόψυχα 
τις προσπάθειες του IMO να ενδυναμώσει τον ρόλο 
των γυναικών. 

Σε δηλώσεις της στο ΚΥΠΕ η κα Πηλείδου είπε 
ότι «η ναυτιλία είναι το καθαρότερο και πιο αποτελε-
σματικό μέσο μεταφοράς του διεθνούς εμπορίου, 
όμως για να παραμείνει αυτό μια πραγματικότητα 
πρέπει να αγκαλιάσουμε την καινοτομία, ούτως ώστε 
να βρούμε τις λύσεις για προστασία του περιβάλλο-
ντος, για τη χρήση της τεχνολογίας προς όφελος 

των ναυτικών και των πληρωμάτων και των εται-
ρειών, ιδιοκτητριών ή διαχείρισης. Σίγουρα η Κύπρος 
θέλει να παίξει ρόλο σε όλα αυτά, όπως επίσης και 
στον κύριο πυλώνα για το 2019, ο οποίος είναι η εν-
δυνάμωση του ρόλου των γυναικών στον τομέα της 
ναυτιλίας». 

Αναφορικά γενικότερα με τον ρόλο της Κύπρου 
στη ναυτιλία και στον Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας, 
η Υφυπουργός σημείωσε ότι «η Κύπρος θεωρείται 
ένα από τα δυνατά ναυτιλιακά κράτη παρ’όλο το μι-
κρό μέγεθος της χώρας μας, λόγω του ότι έχουμε 

έναν πολύ μεγάλο στόλο, 
τον 11ο μεγαλύτερο στον 
κόσμο, αλλά και λόγω 
των πολλών ναυτιλιακών 
εταιρειών που δραστη-
ριοποιούνται στην Κύπρο 
και οι οποίες διαχειρίζο-
νται ένα σημαντικό μέρος 
του παγκόσμιου στόλου.  

Επομένως, η Κύπρος 
έχει ρόλο στον IMO όχι 
μόνο διότι είμαστε ένα 
σημαντικό ναυτιλιακό 
κράτος, αλλά και επειδή 
η συνεισφορά μας στον 
Οργανισμό είναι συνεχής. 
Και αυτό θεωρείται παρά 
πολύ σημαντικό όσον 
αφορά την πιθανή επα-

νεκλογή μας στο Συμβούλιο του IMO, αλλά και τις 
εργασίες όλων των επιτροπών που χειρίζονται τα 
θέματα που αναφέραμε πριν». 

Η Συνέλευση του IMO πραγματοποιείται κάθε δύο 
χρόνια στο Λονδίνο, με τη συμμετοχή των 174 κρα-
τών-μελών. Φέτος άρχισε τη Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 
και θα ολοκληρωθεί στις 4 Δεκεμβρίου. Τα μέλη 
εγκρίνουν το πρόγραμμα εργασιών για τη διετία, κα-
θώς και τον προϋπολογισμό αυτών. 

Επίσης, εκλέγεται το 40μελές Συμβούλιο του Διε-
θνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, στο οποίο η Κύ-
προς διεκδικεί με αξιώσεις την επανεκλογή της. 

Στο περιθώριο της Συνέλευσης η Υφυπουργός 
Ναυτιλίας έχει σειρά διμερών επαφών, όπως ενδει-
κτικά με ομολόγους της από τη Γαλλία, τον Παναμά 
και τη Μαλαισία.
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Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου με τον Βύρωνα Καρύδη

Ο αντίκτυπος της συνέντευξης που έδωσε  ο ηγέ-
της του Εργατικού κόμματος Τζέρεμι Κόρμπιν στον 
Άντριου Νιλ και την οποία μετέδωσε την Τρίτη η τη-
λεόραση του BBC (Andrew Neil Show) είναι πρω-
τοσέλιδο θέμα στις περισσότερες εφημερίδες της 
Τετάρτης (27/11/2019).  

«Ταπεινωτική», «παράσταση τρόμου», «κατα-
στροφική» είναι μερικοί από τους χαρακτηρισμούς 
για την τηλεοπτική εμφάνιση του αρχηγού  της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης.  

Εννέα σελίδες αφιέρωσε η Daily Mail στη συνέ-
ντευξη. Η Mail που υποστηρίζει τους Τόρις θεωρεί 
ότι οι απαντήσεις του Κόρμπιν στις ερωτήσεις του 
δημοσιογράφου κάθε άλλο παρά ικανοποιητικές 
ήταν. «Οι πολιτικές του Εργατικού κόμματος κατέρ-
ρευσαν και ο ίδιος ο Τζέρεμι Κόρμπιν συρρικνώθηκε 
όταν επανειλημμένα ρωτήθηκε για τα σχέδια του 
που αφορούν τις συντάξεις των γυναικών, τη φορο-
λογία των χαμηλόμισθων και το Brexit», διαβάσαμε 
στη Daily Mail.  

Εντονότατη όμως είναι η κριτική που άσκησαν 
κυρίως οι φιλοκυβερνητικές εφημερίδες για την άρ-
νηση του κ. Κόρμπιν να ζητήσει συγγνώμη για τον 
τρόπο με τον οποίο το Εργατικό κόμμα αντιμετώπισε 
τις κατηγορίες για αντισημιτισμό.      

Η εφημερίδα The Times τονίζει ότι οι θρησκευτικοί 
ηγέτες των Χριστιανών, των Μουσουλμάνων, των 

Ινδουιστών και των Σιχ στη Βρετανία έσπευσαν να 
στηρίξουν τον Αρχιραβίνο Εφραίμ Μίρβις ο οποίος 
ισχυρίσθηκε ότι «το δηλητήριο του αντισημιτισμού 
έχει φθάσει στις ρίζες του Εργατικού κόμματος».   

Η Sun ήταν απόλυτη στην κριτική της. «Κάθε ψή-
φος υπέρ των Εργατικών είναι ψήφος υπέρ του ρα-
τσισμού» υπογραμμίζει, ενώ παράλληλα σημειώνει 
ότι το Εργατικό κόμμα έχει 
μεταβληθεί σε «ένα βόθρο, 
πέρα από κάθε ντροπή».      

Η Daily Mirror ήταν λιγό-

τερο επικριτική. Υπογραμμίζει ότι ο κύριος Κόρμπιν 
έχει παραδεχτεί τα λάθη του παρελθόντος και είναι, 
όπως έγραψε η εφημερίδα «αναμφισβήτητα ένας 
αφοσιωμένος  δια βίου μαχητής ενάντια στον ρατσι-
σμό». Αντίθετα, η Mirror έστρεψε τα πυρά της στον  
πρωθυπουργό και αρχηγό του Συντηρητικού κόμ-
ματος Μπόρις Τζόνσον. Τον επικρίνει για τη χλευα-

στική του συμπεριφορά έναντι των 
μουσουλμάνων γυναικών που φο-
ρούν την μπούρκα και για τα προ-
σβλητικά σχόλια που έχει κάνει 
κατά καιρούς εις βάρος των μαύ-
ρων.  

Οι παρατηρήσεις του πρωθυ-
πουργού στο παρελθόν  που 
έχουν σχέση με τη φυλετική προέλευση των ανθρώ-
πων επισημαίνονται επίσης στον Guardian και στην 
ιστοσελίδα ειδήσεων της HuffPost UK. Σημειώνουν 
ότι κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας 
την Τρίτη, ο υπουργός των Οικονομικών Σατζίντ 
Τζάβιντ αρνήθηκε επτά φορές να καταδικάσει τον κ. 
Τζόνσον για τη χρήση χαρακτηρισμών όπως  «λη-
στές τραπεζών» ή «γραμματοκιβώτια» για να περι-
γράψει τις γυναίκες που κυκλοφορούν με μπούρκα.  

Παρέμβαση του Αρχιραβίνου Εφραίμ Μίρβις  
Η επίθεση του Αρχιραβίνου Efraim Mirvis κατά 

του Τζέρεμι Κόρμπιν ήταν το κύριο θέμα στους 
Times της Τρίτης (26/11). Η εφημερίδα θεωρεί ότι 
πρόκειται για μια «πρωτοφανή παρέμβαση στην 
πολιτική ζωή της χώρας».  O Μεγάλος Ραβίνος ισχυ-
ρίζεται ότι το Εργατικό κόμμα «δεν έχει κάνει αρκετά 
για να ξεριζώσει τον αντισημιτισμό» και συνιστά 
στους ψηφοφόρους στις γενικές εκλογές να ψηφί-
σουν κατά συνείδηση. Υποστηρίζει ότι «ένα δηλη-
τήριο με τις ευλογίες της ηγεσίας έχει ριζώσει στο 
κόμμα». Ο ισχυρισμός ότι έχουν διερευνηθεί όλες οι 
καταγγελίες για αντισημιτισμό στους κόλπους του 
Εργατικού κόμματος είναι «μυθοπλασία», σημειώνει 
ο Μίρβις.

O Τζέρεμι Κόρμπιν απορρίπτει τις κατηγορίες για αντισημιτισμό, όμως...

«Ριζοσπαστικό» αριστερό μανιφέστο από το Εργατικό κόμμα
ΣΤΟ ΦΩΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΓΙΑ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΟΥ NHS!

Ως το πιο αριστερό μανιφέστο πολιτικού 
κόμματος στη Βρετανία εδώ και δεκαετίες πε-
ριγράφεται το 44 σελίδων κυβερνητικό πρό-
γραμμα των Εργατικών, που παρουσίασε στο 
Μπέρμιγχαμ ο Τζέρεμι Κόρμπιν. Το προεκλο-
γικό μανιφέστο των Εργατικών προβλέπει την 
κρατικοποίηση τμημάτων του δικτύου παρο-
χής ενέργειας, του δικτύου ύδρευσης, των σι-
δηροδρόμων, των ταχυδρομείων και μέρους 
των τηλεπικοινωνιών με παροχή δωρεάν ευ-
ρυζωνικού ίντερνετ σε όλους, καθώς και την 
υποχρέωση μεγάλων επιχειρήσεων να απο-
δίδουν το 10% των μετόχων τους στους ερ-
γαζόμενους. 

Προβλέπει επίσης αύξηση του κρατικού δα-
νεισμού σε ύψη ρεκόρ με στόχο ένα «πρωτοφανές» σε κλίμακα πρό-
γραμμα κρατικών επενδύσεων, αύξηση φόρων (που σε πέντε χρόνια 
θα ανέρχεται σε συνολικό ύψος 83 δισεκατομμυρίων λιρών) για το 
πλουσιότερο 5% του πληθυσμού, τις επιχειρήσεις και τις χρηματοπι-
στωτικές συναλλαγές, επιβολή φόρου δεύτερης κατοικίας, κατάργηση 
των φοροελαφρύνσεων επί κληρονομιάς, επιβολή ΦΠΑ στα δίδακτρα 
των ιδιωτικών σχολείων, κατάργηση των πανεπιστημιακών διδάκτρων, 
τη δημιουργία ταμείου 75 δισεκατομμυρίων για την ανέγερση 150.000 
νέων δημοτικών κατοικιών για κάθε χρόνο έως το 2024, πλαφόν στα 
ενοίκια, πρόσθετη χρηματοδότηση για την υγεία, την κοινωνική περί-
θαλψη και τα σχολεία, αύξηση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων 
κατά τουλάχιστον 5%, αύξηση του κατώτατου μισθού διαβίωσης, κα-
τάργηση της προγραμματισμένης αύξησης του ορίου ηλικίας συντα-
ξιοδότησης πέρα από τα 66 έτη και αύξηση της διάρκειας της επί πλη-
ρωμή άδειας μητρότητας. 

Οι Εργατικοί υπόσχονται επίσης μία «πράσινη βιομηχανική επανά-
σταση». Προγραμματίζουν έκτακτο φόρο ύψους 11 δισεκατομμυρίων 
λιρών για εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου με στόχο την εκ-

παίδευση 37.000 εργαζομένων του τομέα 
ενέργειας σε πράσινες θέσεις εργασίας και 
δημιουργία 1 εκατομμυρίου νέων πράσινων 
θέσεων εργασίας. Δεσμεύονται δε για «μεί-
ωση της σημαντικής πλειοψηφίας των εκπο-
μπών ρύπων έως το 2030», αν και στο πρό-
σφατο κομματικό συνέδριο είχε υπερψηφιστεί 
ο στόχος για μηδενισμό της εκπομπής ρύπων 
στην επόμενη δεκαετία. 

Ως προς το Brexit, οι Εργατικοί επαναβε-
βαιώνουν την πρόθεσή τους να διαπραγμα-
τευτούν εντός τριών μηνών νέα συμφωνία με 
την ΕΕ που θα βασίζεται σε μια τελωνειακή 
ένωση και να θέσουν τη συμφωνία αυτή σε 
«νομικά δεσμευτικό» δημοψήφισμα εντός έξι 

μηνών, με το εναλλακτικό ερώτημα να είναι η παραμονή στην ΕΕ, 
που θα συνοδεύεται από πλήρη ελευθερία μετακίνησης για τους Ευ-
ρωπαίους. Το κόμμα δεσμεύεται επίσης να αναγνωρίσει και να κατο-
χυρώσει άμεσα όλα τα δικαιώματα των Ευρωπαίων κατοίκων του ΗΒ. 

Το μανιφέστο σημειώνει επίσης ότι κατά τα πρώτα χρόνια διακυ-
βέρνησης υπό τους Εργατικούς, χωρίς να προσδιορίζεται η διάρκεια 
αυτού του διαστήματος, δεν θα δοθεί συναίνεση σε ένα δεύτερο δη-
μοψήφισμα ανεξαρτησίας της Σκωτίας. Ο κ. Κόρμπιν έκανε λόγο για 
ένα «ριζοσπαστικό μανιφέστο ελπίδας» που «μεταμορφώνει» τη Βρε-
τανία επιφέροντας «πραγματική αλλαγή» με προάσπιση των δικαιω-
μάτων των πολλών και των πιο αδυνάτων έναντι των πλουσιοτέρων. 

Εν τω μεταξύ, έγγραφα που αποδεικνύουν ότι οι Συντηρητικοί σχε-
διάζουν να «ξεπουλήσουν» το NHS σε αμερικανικές εταιρείες, παρου-
σίασε ο Τζέρεμι Κόρμπιν το πρωί της Τετάρτης. Παρουσίασε 451 σε-
λίδες εμπιστευτικών εγγράφων που καταγράφουν έξι μυστικούς γύρους 
συναντήσεων μεταξύ Βρετανών αξιωματούχων και στελεχών αμερι-
κανικών φαρμακοβιομηχανιών. Τα έγγραφα καταρρίπτουν απολύτως 
τους ισχυρισμούς του Μπ. Τζόνσον.

Μειώνεται όλο και πιο πολύ 
το προβάδισμα των Tories

ΚΛΕΙΝΕΙ ΚΙ ΑΛΛΟ Η «ΨΑΛΙΔΑ»

Το αντιπολιτευόμενο βρετανικό 
Εργατικό Κόμμα μείωσε το προ-
βάδισμα του κυβερνώντος Συντη-
ρητικού Κόμματος στις δημοσκο-
πήσεις σε έντεκα (11) ποσοστιαίες 
μονάδες, από τις δεκαοκτώ (18) 
που ήταν την περασμένη εβδο-
μάδα, κατέδειξε νέα έρευνα της 
εταιρείας Kantar ενόψει των εκλογών της 12ης Δεκεμβρίου. 

Η υποστήριξη προς τους Συντηρητικούς του πρωθυπουργού Μπόρις 
Τζόνσον μειώθηκε κατά 2 μονάδες, στο 43%, ενώ η υποστήριξη προς 
τους Εργατικούς αυξήθηκε κατά 5 μονάδες, στο 32%. Οι φιλοευρωπαίοι 
Φιλελεύθεροι Δημοκράτες σημείωσαν πτώση κατά 2 μονάδες, στο 
14%, ενώ το κόμμα του Brexit άνοδο κατά 1 μονάδα στο 3%. 

Η Kantar πραγματοποίησε την έρευνα στο Ίντερνετ, με δείγμα 1.097 
προσώπων και στο διάστημα από τις 21 έως τις 25 Νοεμβρίου. 

Η δημοσκόπηση αυτή είναι η δεύτερη μέσα σε δύο ημέρες που δεί-
χνει μείωση στο προβάδισμα των Συντηρητικών. Τη Δευτέρα, δημο-
σκόπηση της ICM για το Ρόιτερ έδωσε στους Συντηρητικούς προβά-
δισμα 7 μονάδων, από τις 10 που είχαν μια εβδομάδα νωρίτερα. 

Μετά τις προηγούμενες δημοσκοπήσεις των Kantar και ICM, αμφό-
τερα τα κόμματα δημοσιοποίησαν τα προεκλογικά προγράμματά τους 
και παρουσίασαν τις πολιτικές που θα εφαρμόσουν. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει πάντως και η είδηση ότι ο αριθμός των εγ-
γραφών νέων ψηφοφόρων αυξήθηκε δραματικά σύμφωνα με τον 
Σύλλογο Εκλογικής Μεταρρύθμισης που μελετά τα σχετικά στοιχεία.  

Από τη στιγμή της προκήρυξης των εκλογών, 2,8 εκατομμύρια δι-
καιούχοι έχουν υποβάλει αίτηση εγγραφής στους καταλόγους. Η διορία 
για την εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους έληξε τα μεσάνυχτα 
της Τρίτης. 
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Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ

Τέρμα σε παλινδρομήσεις για μορφή λύσης και πλαίσιο «Υπάρχει μια κηδεία 
που κανείς δεν θέλει 

να κάνει»
Δίνουν το φιλί της ζωής σε 

μια διαδικασία που πέθανε, 
εδώ υπάρχει μια κηδεία που 
κανείς δεν θέλει να κάνει, αυτό 
είναι όλη η ιστορία, ανέφερε 
σε ανάρτησή του χθες ο Κου-
ντρέτ Οζερσάι. Σχολιάζοντας 
με επτά σημεία το αποτέλεσμα 
της συνάντησης στο Βερολίνο 
ο «υπεξ» Οζερσάι στην προ-
σωπική του ιστοσελίδα στο 
Facebook είπε πως όπως μέ-
χρι σήμερα πάει το ίδιο τρένο, 
στις ίδιες ράγες και στην ίδια 
διαδρομή όπως και σήμερα 
και δεν φτάνει πουθενά, έτσι 
και δεν θα φτάσει πουθενά αν 
κανείς δεν έχει το θάρρος να 
διορθώσει την ανωμαλία που 
υπάρχει. Ως πρώτο σημείο 
των σχολίων του ο κ. Οζερσάι 
ανέφερε ότι το 2017 η διαδι-
κασία κατέρρευσε, όπως και 
η ομοσπονδία, και οι συγκλί-
σεις του παρελθόντος και το 
κοινό ανακοινωθέν και το έγ-
γραφο (πλαίσιο) Γκουτέρες.

Θετικό χαρακτηρίζει το ΑΚΕΛ το γεγονός ότι ξεκαθαρί-
στηκε και ενώπιον του ΓΓ του ΟΗΕ η βάση διαπραγμά-
τευσης και λύσης του Κυπριακού, δηλαδή η διζωνική, δι-
κοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα όπως προνοείται 
από τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ, είπε ο Γενικός Γραμ-
ματέας της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ, Άντρος Κυπριανού, σε δηλώ-
σεις του χθες. Ωστόσο σημείωσε πως παραμένει προ-
βληματικό το ότι δεν έχουμε καταλήξει στους όρους 
αναφοράς. 

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του ο ΓΓ του ΑΚΕΛ πρό-
σθεσε ότι αρνητικό είναι και το γεγονός πως η σύγκληση 
άτυπης πενταμερούς μάλλον τοποθετείται μετά τον Απρίλη 
του 2020 και τις εκλογές στα κατεχόμενα για την ανάδειξη 
ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας. 

Ο Α. Κυπριανού, με επιφύλαξη ενώπιον της ενημέρωσης 
που αναμένει από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για το τι 
έχει αποφασιστεί από τη συνάντηση στο Βερολίνο μεταξύ 
του ΓΓ του ΟΗΕ, του Προέδρου της Δημοκρατίας και του 
Τ/κ ηγέτη Μουσταφά Ακιντζί τη Δευτέρα στο Βερολίνο, τό-
νισε πως μετά το ξεκαθάρισμα της λύσης ΔΔΟ ελπίζει 
πως «θα τερματιστεί οριστικά η οποιαδήποτε σκέψη, το 
οποιοδήποτε φλερτάρισμα από όλους τους εμπλεκόμενους 
ανεξαιρέτως για το ποια θα είναι η βάση λύσης του Κυ-
πριακού. Ελπίζουμε να τερματιστεί η συζήτηση για λύση 
δύο κρατών ή για λύση συνομοσπονδίας». Σημείωσε 
ακόμη πως συμφωνήθηκε ότι οι όροι αναφοράς συναπο-
τελούνται από την Κοινή Διακήρυξη της 11ης Φεβρουαρίου 
του 2014, τις συγκλίσεις τις οποίες έχουν επιτευχθεί μέχρι 
σήμερα και το πλαίσιο του Γενικού Γραμματέα της 30ής 

του Ιούνη. «Και σε αυτό το θέμα ελπίζω να τερματιστεί 
πλέον η οποιαδήποτε συζήτηση», ανέφερε, αφήνοντας 
σαφή αιχμή για την παραφιλολογία της κυβέρνησης γύρω 
από το πλαίσιο Γκουτέρες. 

Είπε, επιπρόσθετα, πως είναι θετικό το γεγονός ότι οι 
δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι η λύση του Κυπριακού εντός 
του προβλεπτού ορίζοντα έχει ύψιστη σημασία. «Δεν πρέ-
πει να πάει σε βάθος δηλαδή η λύση του Κυπριακού» 
πρόσθεσε. Χαρακτήρισε ακόμη αρνητική τη μετάθεση σύ-
γκλησης άτυπης πενταμερούς μετά τον Απρίλη του 2020 
και τις εκλογές στα κατεχόμενα για την ανάδειξη ηγέτη της 
τ/κ κοινότητας. 

Όπως είπε ο Α. Κυπριανού, το αποτέλεσμα της Τριμε-

ρούς του Βερολίνου συνιστά επιβεβαίωση ότι η νέα προ-
σπάθεια θα πρέπει να συνεχιστεί από κει που έμεινε στο 
Κραν Μοντανά. «Αυτό βέβαια ήρθε με δυόμιση χρόνια 
καθυστέρηση και αυτό είναι εξαιρετικά αρνητικό, ένεκα πα-
λινδρομήσεων και αντιφάσεων» που έφεραν νέα αρνητικά 
τετελεσμένα. Κάλεσε σε συνέπεια και συνέχεια όλους τους 
εμπλεκόμενους. 

Ως ένα πρώτο θετικό και σημαντικό μήνυμα από το Βε-
ρολίνο, εκτίμησε ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ το αποτέλεσμα 
της Τριμερούς. Μάλιστα, σύμφωνα με τον κ. Αβέρωφ, «οι 
προσπάθειες του Προέδρου είχαν αποτέλεσμα, συνέβαλε 
και η στάση του Μουσταφά Ακιντζί, αλλά και η πρωτοβου-
λία που ανέλαβε ο ΓΓ, παρά το ότι δεν είχε γίνει κατορθωτή 
η κατάληξη στους όρους αναφοράς». Για την πολιτική ισό-
τητα εκτίμησε ότι η παραπομπή σε σχετικά ψηφίσματα δι-
ευκρινίζει το θέμα και ότι «πρώτον, πολιτική ισότητα δεν 
σημαίνει αριθμητική ισότητα». Δεύτερον, πρόσθεσε, πως 
δεν μπορούν «να υπάρχουν ερμηνείες από κάποιους -και 
δεν αναφέρομαι στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κάποιους 
στην ε/κ πλευρά- να θεωρούν ότι μπορεί αυτό να γίνει 
εφικτό με το να αποφασίζει η πλειοψηφία για όλα τα ζητή-
ματα και απλώς η μειοψηφία να ακολουθεί». 

Το ΔΗΚΟ χαρακτήρισε θετική την «επαναβεβαίωση του 
στόχου της λύσης Ομοσπονδίας» αλλά επανέλαβε τη θέση 
του για σωστό περιεχόμενο, ενώ αρνητική χαρακτήρισε 
την υιοθέτηση του πλαισίου Γκουτέρες. Επιπλέον μεικτές 
έως αρνητικές εκτιμήσεις έκαναν και άλλα κοινοβουλευτικά 
κόμματα.

ειδήσεις σε 2’

Μετά τον Απρίλιο του 2020 οι προσπάθειες για σύγκληση άτυπης πενταμερούς
Μετά τον Απρίλιο του 2020 και τις «εκλογές» στα κατεχόμενα το-

ποθετείται η έναρξη της προσπάθειας για σύγκληση άτυπης πε-
νταμερούς, σύμφωνα με όσα συζητήθηκαν κατά το άτυπο δείπνο 
του ΓΓ του ΟΗΕ με τους δύο ηγέτες, τη Δευτέρα στο Βερολίνο. Στο 
μεσοδιάστημα αναμένεται ότι θα υπάρξει αναστολή των οποιονδή-
ποτε προσπαθειών, ωστόσο ο Αντόνιο Γκουτέρες δεν αποκλείεται 
να προβαίνει σε βολιδοσκοπήσεις των εγγυητριών δυνάμεις για να 
διαπιστώσει τον κατάλληλο χρόνο και τις συνθήκες σύγκληση της 
πενταμερούς. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης 
και ο Τ/κ ηγέτης Μουσταφά Ακιντζί παρέθεσαν κατ’ ιδίαν στον κ. 

Γκουτέρες τις θέσεις τους για μια σειρά από ζητήματα, ενώ ακο-
λούθησε το δείπνο των τριών, στο οποίο προστέθηκαν αργότερα 
ο Ε/κ διαπραγματευτής Ανδρέας Μαυρογιάννης και ο ειδικός εκ-
πρόσωπος του Τ/κ ηγέτη Ερχάν Ερτσίν. 

Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, η τ/κ πλευρά ήγειρε στο δείπνο 
το ζήτημα της πολιτικής ισότητας με τον ΓΓ του ΟΗΕ να σημειώνει 
ωστόσο ότι η συζήτηση γίνεται υπό τη λογική του πακέτου των έξι 
παραμέτρων του πλαισίου του και δεν μπορεί να υπάρξει συζήτηση 
και συμφωνία για επιμέρους θέματα. 

Παράλληλα, η ε/κ πλευρά αναφέρθηκε στα θέματα της ασφάλειας 

και των εγγυήσεων, ενώ για την πολιτική ισότητα σημείωσε πως 
πρόκειται για μεμονωμένη και αποσπασματική επιλογή και ως εκ 
τούτου δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης στο δείπνο. 
Σε σχέση με την αναφορά στο ψήφισμα 716 του 1991, που περιέ-
χεται στη δήλωση του ΓΓ του ΟΗΕ που εκδόθηκε μετά το δείπνο, 
επισημαίνεται ότι στο συγκεκριμένο ψήφισμα δεν δίδεται η ερμηνεία 
που θέλει να αποδώσει η τουρκική πλευρά. 

Ως προς το τί θα ακολουθήσει στο ενδιάμεσο διάστημα, μέχρι να 
γίνει εφικτή η σύγκληση της άτυπης πενταμερούς, η Λευκωσία 
εκτιμά πως θα υπάρξει μια αναστολή των προσπαθειών.

Η Ρωσία χαιρέτισε την πρόθεση για επανέναρξη των 
συνομιλιών για το Κυπριακό που επιδείχθηκε, όπως επι-
σημαίνει, από τα μέρη στο τέλος της τριμερούς συνάντησης 
στο Βερολίνο, εκφράζοντας την ετοιμότητά της να συνεχίσει 
την ενεργό βοήθειά της στις διεθνείς προσπάθειες για επί-
λυση του Κυπριακού, στη βάση των ψηφισμάτων των 
Ηνωμένων Εθνών και την πεποίθηση πως η συνάντηση 
στο Βερολίνο ανοίγει τον δρόμο για την εξεύρεση ενός 
αμοιβαία αποδεκτού συμβιβασμού που θα δημιουργήσει 
τις συνθήκες για την επανένωση του νησιού. 

Σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης από τη ρωσική πρεσβεία στη Λευκωσία, ση-
μειώνεται με ικανοποίηση "η κατ` αρχήν σύμπτωση της 
θέσης των πλευρών επί των βασικών παραμέτρων της 
μελλοντικής διευθέτησης του Κυπριακού και η υποστήριξη 
στη δέσμευση του ΓΓ του ΟΗΕ για συνέχιση των προ-
σπαθειών του προς αυτή την κατεύθυνση". 

"Πιστεύουμε ότι η συνάντηση στο Βερολίνο ανοίγει τον 

δρόμο για την εξεύρεση ενός αμοιβαία αποδεκτού συμβι-
βασμού που θα δημιουργήσει τις συνθήκες για την επα-
νένωση του νησιού. Η Ρωσία είναι έτοιμη να συνεχίσει την 
ενεργό της βοήθεια στις διεθνείς προσπάθειες για επίλυση 
του Κυπριακού στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβου-
λίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, που υποδηλώνουν 
την εγκαθίδρυση δικοινοτικής, διζωνικής ομοσπονδίας στην 
Κύπρο", επισημαίνεται στην ανακοίνωση. 

Παράλληλα, η γερμανική κυβέρνηση υποσγραμμίζει ότι 
υποστηρίζει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για 
το Κυπριακό, καθώς και την τριμερή. Αυτό δήλωσε κατά 
τη διάρκεια της κυβερνητικής ενημέρωσης η εκπρόσωπος 
του γερμανικού Υπ. Εξωτερικών, Μαρία Αντεμπάρ. 

Όπως ανέφερε «υποστηρίζουμε την τριμερή υπό τον 
Γενικό Γραμματέα, Γκουτέρες και τη συμμετοχή των δύο 
αρχηγών των κοινοτήτων της Κύπρου. Εμείς στηρίζουμε 
την συνάντηση αυτή οικονομικά και τεχνικά, ώστε να υπάρ-
ξουν οι κατάλληλες συνθήκες για μια ήσυχη και ασφαλή 

διεξαγωγή στις συναντήσεις. Είμαστε υπέρ του να ξεκινή-
σουν και πάλι οι διαδικασίες, προκειμένου να βρεθεί μια 
μόνιμη λύση. Τα Ηνωμένα Έθνη θα μας πουν εάν στο τέ-
λος θα υπάρξει επιτυχία. Δεν είναι μυστικό πως την πα-
ρούσα στιγμή οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε τέλμα. 
Για τον λόγο αυτό είναι ιδιαίτερα θετικό πως οι δύο πλευρές 
συνομιλούν ξανά και χαιρόμαστε πολύ που υποστηρίζουμε 
τη διαδικασία αυτή.

Ρωσία: H συνάντηση στο Βερολίνο ανοίγει τον δρόμο για αμοιβαία αποδεκτό συμβιβασμό
Χαιρετίζει η Βρετανία

Η Βρετανία χαιρετίζει τη δή-

λωση του ΓΓ των Ηνωμένων 

Εθνών, μετά την τριμερή στο 

Βερολίνο, σημειώνοντας πως 

θα συνεχίσει να υποστηρίζει 

τις προσπάθειες για διαρκή 

λύση στη βάση διζωνικής, δι-

κοινοτικής ομοσπονδίας. 

Εκπρόσωπος της Υπ. Αρ-

μοστείας της Βρετανίας στην 

Κύπρο δήλωσε πως «συνεχί-

σουμε να υποστηρίζουμε τις 

προσπάθειες για μια διαρκή 

λύση στη βάση Διζωνικής Δι-

κοινοτικής Ομοσπονδίας με 

πολιτική ισότητα, όπως αυτή 

καθορίζεται από τα ψηφίσματα 

του Συμβουλίου Ασφαλείας».
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Δεν έχουν αρθεί τα εμπόδια για έναρξη διαπραγματεύσεων

Δεν έχουν αρθεί τα εμπόδια για την επανέναρξη 
των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό τόνισε το 
Μέλος του Πολιτικού Γραφείου του ΑΚΕΛ Τουμάζος 
Τσελεπής. 

Μιλώντας στην «Πρωινή Έκδοση» του ΑΣΤΡΑ 
επισήμανε ότι πρέπει να μείνει ζωντανή η ελπίδα. 
Υπέδειξε ότι στο μεσοδιάστημα μέχρι τον Απρίλιο, 
οι ηγέτες των δυο κοινοτήτων πρέπει να μείνουν 
συνεπείς ότι αποδέχονται την Κοινή Δήλωση της 

11ης Φεβρουαρίου 2014, τις προηγούμενες συγκλί-
σεις και τα έξι σημεία του πλαισίου Γκουτέρες. Αν 
το εννοούν, επισήμανε, δεν χρειάζονται οι όροι ανα-
φοράς για να επαναρχίσουν οι συνομιλίες στο Κυ-
πριακό. Κάλεσε επίσης όλες τις πλευρές να παρα-
μείνουν συνεπείς στη δέσμευσή τους για να 
συνεχιστούν οι συνομιλίες από κει που έμειναν ενώ 
την ίδια ώρα συνέστησε υπομονή. 

Παράλληλα, ο κ. Τσελεπής εξήγησε ότι τα Ηνω-

μένα Έθνη αναφέρουν ότι η πολιτική ισότητα δε 
σημαίνει αριθμητική ισότητα, άρα ίση αριθμητική 
συμμετοχή σε όλα τα όργανα. Πρόσθεσε ότι τα ΗΕ 
τονίζουν ότι είναι ο δικοινοτισμός του υφιστάμενου 
συντάγματος που σημαίνει αποτελεσματική συμ-
μετοχή στα όργανα και τις αποφάσεις. 

Για τις «εκλογές» στα κατεχόμενα, τόνισε ότι αν 
εκλεγεί κάποιος από τους υποψήφιους της δεξιάς 
τα πράγματα θα καταστούν πολύ δύσκολα.

Τουμάζος Τσιελεπής: Πρέπει να μείνει ζωντανή η ελπίδα για επίλυση του Κυπριακού

ΔΙΑΣΑΦΗΝΙΣΗ ΜΕΝ, ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΕΙΠΝΟ ΓΚΟΥΤΕΡΕΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ – ΑΚΙΝΤΖΙ ΑΛΛΑ…

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
ΠΕΤΡΟΣ Χ. ΠΑΣΙΑΣ   
«Και οι δύο ηγέτες καλωσόρισαν τη δέσμευσή τους και με διαβεβαί-

ωσαν για την προσήλωσή τους και την αποφασιστικότητά τους να πε-
τύχουν μία διευθέτηση στο πλαίσιο διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας 
με πολιτική ισότητα όπως έχει ήδη συμφωνηθεί στα ψηφίσματα των 
Ηνωμένων Εθνών, περιλαμβανομένου και του Ψηφίσματος του Συμ-
βουλίου Ασφαλείας 716». 

Αυτό ανέφερε μεταξύ άλλων στη δήλωσή του μετά τη συνάντηση 
της Δευτέρας, στο Βερολίνο με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη και τον 
Τουρκοκύπριο ηγέτη Μουσταφά Ακιντζί,  ο Γενικός Γραμματέας του 
ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες. 

Τι είναι όμως αυτό το ξεχωριστό που περιλαμβάνει το ψήφισμα του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 716 για να χρήζει ιδι-
αίτερης αναφοράς, μπορεί να διερωτηθεί κανείς; 

Μεταξύ άλλων επαναβεβαιώνει τη θέση ότι «οι θεμελιώδεις αρχές 
για μια διευθέτηση στην Κύπρο είναι η κυριαρχία, η ανεξαρτησία, η 
εδαφική ακεραιότητα και το αδέσμευτο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο 
αποκλεισμός της ένωσης ολόκληρης ή μέρους της νήσου με οποι-
αδήποτε άλλη χώρα και ο αποκλεισμός οποιασδήποτε μορφής διχο-
τόμησης ή απόσχισης και η εγκαθίδρυση μιας νέας συνταγματικής δι-
ευθέτησης για την Κύπρο, η οποία θα διασφαλίζει την ευημερία και 
ασφάλεια της ελληνοκυπριακής και τουρκοκυπριακής κοινότητας σε 
μια δικοινοτική και διζωνική ομοσπονδία». 

Όπως φαίνεται, το ζήτημα που θέλησε να θίξει είναι άλλο και βρί-
σκεται στα παραρτήματα του ψηφίσματος 716 και συγκεκριμένα στην 
έκθεση του τότε ΓΓ των ΗΕ με ημερομηνία 8 του Μάρτη 1990. 

Όλα δείχνουν ότι ο στόχος ήταν να ξεκαθαριστεί το τι σημαίνει βάσει 
των ψηφισμάτων του ΟΗΕ για το Κυπριακό η πολιτική ισότητα. Κατά 
καιρούς, και κυρίως πρόσφατα κατά τη διάρκεια της «νεκρής» περιόδου 
μετά το Κραν Μοντανά και μέχρι την προχθεσινή άτυπη συνάντηση 
στο Βερολίνο οι δύο πλευρές έδιναν διαφορετική ερμηνεία στην πολιτική 
ισότητα. 

Το συγκεκριμένο είναι αυτό που διασαφηνίζει πώς ερμηνεύεται η 
«πολιτική ισότητα» στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. 

Αναφέρει συγκεκριμένα το ψήφισμα: «Η πολιτική ισότητα των δύο 
κοινοτήτων στην ομοσπονδία και η δικοινοτική της φύση χρειάζεται να 
αναγνωριστούν. Ενώ η πολιτική ισότητα δεν σημαίνει την ίση αριθμητικά 
συμμετοχή σε όλα τα τμήματα της ομόσπονδης κυβέρνησης και διοί-
κησης, πρέπει να αντικατοπτρίζεται μεταξύ άλλων με διαφόρους τρό-
πους: στην πρόνοια όπως το ομόσπονδο σύνταγμα του κυπριακού 
κράτους εγκρίνεται ή τροποποιείται με τη συμφωνία των δύο κοινοτήτων 
σε όλα τα όργανα και τις αποφάσεις της ομόσπονδης κυβέρνησης, σε 
διασφαλίσεις ότι η ομόσπονδη κυβέρνηση δεν θα εξουσιοδοτηθεί αν 
υιοθετήσει μέτρα κατά των συμφερόντων μιας από τις κοινότητες και 
στην ισότητα και απαράλλακτες εξουσίες και λειτουργίες των δύο ομό-
σπονδων πολιτειών». 

Στη δήλωση του ο Αντώνιο Γκουτέρες σημείωσε ακόμη ότι:  
«Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης και ο Ελληνοκύπριος ηγέτης συμφώνησαν 

ότι η επίτευξη μιας συνολικής και διαρκούς διευθέτησης του Κυπριακού 

μέσα σε έναν προβλέψιμο χρονικό ορίζοντα είναι υψίστης σημασίας 
για τη μελλοντική ευημερία και των δύο κοινοτήτων και ότι το στάτους 
κβο είναι μη βιώσιμο. Ο Ελληνοκύπριος ηγέτης και ο Τουρκοκύπριος 
ηγέτης επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους στην Κοινή Δήλωση της 11ης 
Φεβρουαρίου 2014, τις προηγούμενες συγκλίσεις και το πλαίσιο των 
έξι σημείων που υπέβαλαν στις 30 Ιουνίου 2017 με στόχο την επίτευξη 
στρατηγικής συμφωνίας που θα ανοίξει το δρόμο για μια συνολική δι-

ευθέτηση.  
«Ενόψει αυτών των συζητήσεων», είπε, «συμφώνησα να επεκτείνω 

τις προσπάθειές μου για την επίτευξη των όρων αναφοράς που θα 
χρησιμεύσουν ως σημείο έναρξης συναίνεσης για διαπραγματεύσεις 
με σταδιακή, ουσιαστική και προσανατολισμένη στην επίτευξη αποτε-
λεσμάτων, το συντομότερο δυνατόν.  

Από αυτή την άποψη, δεσμεύτηκα να διερευνήσω μαζί με τον Τουρ-
κοκύπριο ηγέτη και τον Ελληνοκύπριο ηγέτη και με τις εγγυήτριες δυ-
νάμεις τη δυνατότητα να συγκαλέσω μια άτυπη συνάντηση των πέντε 
και πλέον μελών του ΟΗΕ σε κατάλληλο στάδιο. Αναγνωρίζεται ότι 
αυτή τη φορά πρέπει να είναι διαφορετική». 

Παράλληλα και μαζί με τους δύο ηγέτες και τις εγγυήτριες δυνάμεις 
ο κ. Γκουτέρες θα διερευνήσουν τη δυνατότητα σύγκλησης πενταμε-
ρούς (5+1), άτυπης συνάντησης σε χρόνο που τοποθετείται μάλλον 
μετά τις εκλογικές διαδικασίες. Το ότι αναγνωρίζεται από τους δύο ηγέ-
τες ότι αυτή τη φορά η προσπάθεια πρέπει να είναι διαφορετική είναι 
επίσης ένα σημαντικό σημείο στην ανακοίνωση αφού αυτή την έκ-
φραση χρησιμοποίησε ο ΓΓ του ΟΗΕ και στην τελευταία του έκθεση 
προς το Σ. Ασφαλείας. Σημαντικό σημείο της ανακοίνωσης είναι η 
επαναβεβαίωση της δέσμευσης και των δύο ηγετών στη συνολική δι-
ευθέτηση βασισμένη στη ΔΔΟ με πολιτική ισότητα. 

Η αναφορά σε συνέχιση της προσπάθειας για επίτευξη της συμφω-
νίας στους όρους αναφοράς προδιαγράφει το πλαίσιο μέσα στο οποίο 
θα κινηθεί η προσπάθεια για επίτευξη λύσης. Σ΄αυτό το πλαίσιο η 
Λευκωσία δεν βλέπει την προοπτική συνέχισης της αποστολής της 
κας Λουτ. 

Επίσης φαίνεται ότι θα υπάρξει αναστολή των προσπαθειών λόγω 
και των εκλογών που θα ακολουθήσουν στα κατεχόμενα και λόγω των 
προβλημάτων που αντιμετωπίζει αυτή την ώρα η Μ. Βρετανία. Δεν 
αποκλείεται ωστόσο από καιρού εις καιρόν ο ΓΓ του ΟΗΕ να βολιδο-

σκοπεί τους εμπλεκόμενους για την προοπτική σύγκλησης της πεντα-
μερούς για να συμφωνηθούν εκεί οι όροι αναφοράς. 

 
«Παρά τις γνωστές δυσκολίες, είναι ένα θετικό βήμα» 

 
Λίγο μετά τη λήξη της τριμερούς συνάντησης στο Βερολίνο, ο Πρό-

εδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, δήλωσε 
στους δημοσιογράφους ότι "κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας 
υπήρξε μια δημιουργική προσπάθεια για διαβουλεύσεις εκ μέρους 
των διαπραγματευτών και της ειδικής απεσταλμένης του ΓΓ, που οδή-
γησε με τη συναίνεση τόσο του ΓΓ όσο και των δύο ηγετών, στα 
στοιχεία που περιλαμβάνονται στο κοινό ανακοινωθέν που εκδόθηκε 
πριν λίγο από τα Ηνωμένα Έθνη". 

«Παρά τις γνωστές δυσκολίες», σημείωσε ο Πρόεδρος Αναστασιά-
δης, «το αποτέλεσμα της σημερινής συνάντησης θεωρείται ένα πρώτο 
θετικό βήμα στην προσπάθεια επανέναρξης του διαλόγου. Θεωρώ 
σημαντικό το γεγονός ότι ο ΓΓ επανέλαβε την αποφασιστικότητα του 
να συνεχίσει –σε συνεργασία πάντα με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων 
αλλά και τις εγγυήτριες δυνάμεις- την προσπάθεια για σύγκληση μιας 
άτυπης πενταμερούς συνάντησης, με εντολή τη συμφωνία όρων ανα-
φοράς που θα επιτρέψουν την επανάληψη ενός στοχευμένου και δη-
μιουργικού διαλόγου πού θα μας οδηγήσει σε μια βιώσιμη και λει-
τουργική λύση». 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι "ένα άλλο στοιχείο, που θα 
ήθελα να επισημάνω, είναι η καταγραφή της σύμπτωσης θέσεων των 
δύο ηγετών για τις βασικές παραμέτρους που θα διέπουν την επιδιω-
κόμενη λύση, που όπως καταγράφεται και στο ανακοινωθέν περιλαμ-
βάνουν την κοινή διακήρυξη της 10 Φλεβάρη του 2014, τις επιτευχθεί-
σες συγκλίσεις και βεβαίως το πλαίσιο των έξι σημείων του ΓΓ". 

Καταλήγοντας, είπε: "Θα ήθελα να επισημάνω ότι είναι αυτονόητο 
για να επαναρχίσουν ουσιαστικές διαπραγματεύσεις, πέραν της συμ-
φωνίας των όρων αναφοράς, η Τουρκία να τερματίσει τις έκνομες 
ενέργειες εις βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, τις απειλές για εποι-
κισμό της Αμμοχώστου, ή τα όποια απειλούμενα τετελεσμένα στη 
νεκρή ζώνη." 

 
«Το τρένο μπήκε στις ράγες» 

 
«Κατά την εκτίμησή μου έγινε σήμερα εδώ ένα θετικό βήμα, θεωρώ 

ότι το τρένο που είχε εκτροχιαστεί το βάλαμε ξανά στις ράγες», ανέφερε 
ο Τ/κ ηγέτης, Μουσταφά Ακιντζί μετά το τέλος του δείπνου, στο πλαίσιο 
της άτυπης τριμερούς συνάντησης, που παράθεσε ο ΓΓ του ΟΗΕ στο 
Βερολίνο. Σίγουρα δεν είναι αρκετό το να μπει μόνο πίσω στις ράγες, 
«πιστεύω ότι χρειάζεται να υπάρξει συνεργασία για να πάρει τον δρόμο 
που φτάνει στη στάση της λύσης. Είναι εξαιρετικά σημαντική η συμμε-
τοχή του ΓΓ στη διαδικασία», είπε ο κ. Ακιντζί. Όπως ανέφερε, ο ΓΓ 
του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, μετά το Κραν Μοντάνα και για δύο χρόνια 
δεν ήθελε να συμμετάσχει απευθείας στη διαδικασία. Σημείωσε επίσης 
ότι ο κ. Γκουέτερες ένιωσε ο ίδιος την ανάγκη να εμπλακεί στη διαδι-
κασία, υπενθυμίζοντας ότι εδώ και έναν χρόνο η Ειδική Απεσταλμένη 
του ΓΓ Τζέιν Χολ Λουτ προσπαθεί να ολοκληρώσει τη διαδικασία για 
την συνομολόγηση των όρων αναφοράς. Υπάρχουν σημαντικοί λόγοι 
που ο ΓΓ προχώρησε σε αυτή την ενέργεια, πρόσθεσε ο κ. Ακιντζί.
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ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΕΣ, ΑΛΛΑ...

Ανησυχίες για προσπάθειες συγκάλυψης δύο ερευνών
Φόβους για προσπάθεια συγκάλυψης των υπευθύνων 

και κουκουλώματος των υποθέσεων που συγκλόνισαν τον 
τόπο μας το τελευταίο διάστημα, εξέφρασε το ΑΚΕΛ διά 
του βουλευτή του Άριστου Δαμιανού. Πρόκειται για τις υπο-
θέσεις «βαν» και «Ορέστης», οι έρευνες για τις οποίες 
βρίσκονται σε εξέλιξη. 

Συγκεκριμένα ο Α. Δαμιανού, αναφερόμενος στην πρό-
σφατη υπόθεση με το βαν παρακολούθησης, εξέφρασε 
τις ανησυχίες του κόμματός του, αφού η παραδοχή ότι 
υπήρχε άμεση συνεργασία μεταξύ της αστυνομίας και της 
εταιρείας του ισραηλινού πράκτορα, ίσως να δημιουργεί 
πελατειακές σχέσεις. 

Ως εκ τούτου, διερωτήθηκε μέχρι πού βρίσκεται η έρευνα 
και οι συλλήψεις, με την αστυνομία να απαντά ότι η διε-
ρευνητική επιτροπή έχει διοριστεί από τον Γενικό Εισαγ-
γελέα, οπότε δεν μπορεί να γνωρίζει πότε θα ολοκληρω-
θούν οι έρευνες. Επίσης ανέφερε ότι το πόρισμα θα 
υποβληθεί στη Νομική Υπηρεσία, με τον Γενικό Εισαγγελέα 
να αποφασίζει ανάλογα. Σημείωσε ότι εφόσον δεν έχει 
εξασφαλισθεί η αναγκαία μαρτυρία, δεν μπορούν να προ-
χωρήσουν σε σύλληψη. 

Επιπρόσθετα, ο Α. Δαμιανού αναφέρθηκε στο πόρισμα 
για τις ευθύνες που υπάρχουν σε σχέση με τις γυναικο-
κτονίες στην υπόθεση «Ορέστης». Σημείωσε ότι οι έρευνες 
διαρκούν εδώ και μήνες, ενώ κατήγγειλε πως «υπάρχουν 
πρώτες ενδείξεις ότι γίνεται προσπάθεια εντός του σώμα-
τος, κάποιοι οι οποίοι κατά νόμο είχαν ευθύνες, να πέσουν 
στα μαλακά». 

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Σαββίδης, ο οποίος 
παρουσιάστηκε ενώπιον της Βουλής για τη συζήτηση του 
προϋπολογισμού του υπουργείου του, κάλεσε οποιονδή-
ποτε πολίτη ή κόμμα ξέρει κάτι το οποίο μπορεί να βοηθή-
σει να το καταθέσει. Επιπρόσθετα σε άλλο σημείο της συ-
ζήτησης εξέφρασε την άποψη ότι είναι πολύ υψηλός ο 
δείκτης αμεροληψίας και ακεραιότητας του δικαστικού μας 
συστήματος, με μόνο μελανό σημείο τις τεράστιες καθυ-
στερήσεις. 

Ερωτώμενος σχετικά με το πώς θα αξιοποιήσει τα δε-
δομένα που πάρθηκαν από το κατασκοπευτικό βαν, είπε 
ότι το Υπουργείο δεν έχει δικαιοδοσία πρόσβασης σε τε-
κμήρια ή καταθέσεις. 

Σχετικά με τις έρευνες στην υπόθεση «Ορέστης» ο 
Υπουργός ανέφερε ότι οι ανακριτές διορίστηκαν από την 
Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης Παραπόνων κατά της Αστυ-
νομίας. Όπως είπε δόθηκε παράταση λόγω του αυξημένου 
όγκου ανακρίσεων με την παρούσα περίοδο να λήγει εντός 
των ημερών. Η έρευνα θα τεθεί ενώπιον της Αρχής, πρό-
σθεσε, και ακολούθως στον Γενικό Εισαγγελέα. 

Γιάννης Κακαρής

Δεν έχουν επιλυθεί τα προβλήματα που αντιμε-
τωπίζουν οι ανάπηροι πολέμου του 1974 με το 
κράτος. Ο πρόεδρος της Παγκύπριας Οργάνωσης 
Αποκατάστασης Παθόντων και Αναπήρων, Γιώρ-
γος Γρουτίδης, κατήγγειλε ξανά, ενώπιον της Επι-
τροπής Προσφύγων της Βουλής, την έλλειψη σε-
βασμού από το κράτος αναφέροντας 
χαρακτηριστικά ότι το κράτος “αρνείται” ότι υπήρξαν 
θύματα πολέμου. 

Χαρακτηριστική είναι και μία εκ των περιπτώ-
σεων, κατά την οποία ανάπηρος πολέμου με προ-
σθετικό μέρος της γνάθου, περιμένει δύο χρόνια 
από τον γιατρό του νοσοκομείου να του πει πώς 
θα προχωρήσει με τη θεραπεία του. Ενώ πρόσθεσε 
ότι υπάρχουν περιπτώσεις που γιατροί αρνούνται 
να κλείσουν ραντεβού με τους ασθενείς – αναπή-
ρους πολέμου, επειδή είναι απλήρωτοι. Συγκεκρι-
μένα, νοσοκομείο στο Ισραήλ, όπως είπε, είναι 
απλήρωτο από τον Μάρτιο του 2018. 

Όπως ανέφερε ο κ. Γρουτίδης, η Επιτροπή Ανα-
κουφίσεως Παθόντων δεν είναι αποτελεσματική, 
με συνέπεια αυτού να κινδυνεύουν ανθρώπινες 
ζωές. Ειπώθηκε ακόμα ότι η υποστελέχωση της 
Επιτροπής είναι και η κύρια αιτία της μη αποτελε-
σματικότητάς της. Όσον αφορά το δικαίωμα των 
αναπήρων πολέμου να τους παρέχεται δωρεάν ια-
τροφαρμακευτική περίθαλψη από το κράτος, δεν 
φαίνεται να τηρείται ούτε και αυτό, καθώς καλούνται 
να πληρώσουν τη διαφορά σε φάρμακα που δεν 
είναι στο ΓεΣΥ. Όπως ανέφερε, υπάρχει αμφιβολία 
για το ποιος νόμος είναι πιο ισχυρός, αυτός του 
ΓεΣΥ ή ο περί παθόντων νόμος. Ενώ πρόσθεσε 
ότι δεν υπάρχει απάντηση ακόμα από μέρους της 
ΑΗΚ, στο αίτημά τους να γίνεται ειδική διατίμηση 
στην τιμή ρεύματος και για τους αναπήρους πολέ-
μου. 

Για την ανεπάρκεια του κράτους να στηρίξει τους 
αναπήρους πολέμου μίλησε και ο Χαράλαμπος 
Μεταξάς, ανάπηρος πολέμου καθώς είπε ότι σε 

ηλικία 58 ετών αναγκάστηκε να αφυπηρετήσει πρό-
ωρα για λόγους αξιοπρέπειας, όταν δεν μπορούσε 
να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του στο βαθμό 
που θα ήθελε. 

Όπως είπε, το δώρο που παίρνουμε για αυτό εί-
ναι η ποινή της πρόωρης σύνταξης, αφού αφαιρεί-
ται ένα ποσοστό 8-12% αναλόγως της ηλικίας. 

Έλλειψη ενδιαφέροντος από υπηρεσίες  
Για απουσία “επαφής” με τους ανθρώπους από 

πλευράς κυβερνητικών υπηρεσιών έκανε λόγο εκ-
πρόσωπος της Παγκύπριας Οργάνωσης Συγγενών 
Αδήλωτων Αιχμαλώτων και Αγνοουμένων Κύπρου, 
καθώς όπως είπε μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτή-
ματα των ανθρώπων, πεθαίνουν. Ενώ ανέφερε ότι 
υπάρχουν χρονοβόρες διαδικασίες μέχρι και την 
ανταπόκριση των κυβερνητικών υπηρεσιών, χωρίς 
να δίνεται προτεραιότητα στις περιπτώσεις που 
επείγουν. 

Από την πλευρά του ο Γενικός Διευθυντής του 
Υπουργείου Εργασίας σημείωσε ότι υπήρξαν δύ-
σκολες περιπτώσεις οι οποίες και αντιμετωπίστη-
καν, ενώ πρόσθεσε πως δεν εξαρτώνται όλα από 
την Επιτροπή Ανακουφίσεως Παθόντων, καθώς 
εμπλέκονται και άλλα υπουργεία, ιατροσυμβούλια 
κτλ. 

Η πρόεδρος της Επιτροπής Προσφύγων της 
Βουλής, Σκεύη Κουκουμά, είπε πως τα μέλη της 
Επιτροπής θεωρούν απαραίτητο να υπάρχουν τα-
κτικές συνεδρίες, σημειώνοντας ότι θα έπρεπε να 
συνεδριάζουν πιο συχνά για να μπορούν να εξετά-
ζουν και τις περιπτώσεις πιο αποτελεσματικά και 
με την κατανόηση που απαιτείται γι’ αυτούς τους 
ανθρώπους. 

Από την άλλη, σημείωσε, «παρουσιάζεται και 
καθυστέρηση στη συγκρότηση των ιατροσυμβου-
λίων, όπου παραπέμπονται οι παθόντες για να 
αξιολογηθούν τα προβλήματα υγείας τους».  

Κάλια Ανδρέου

Το κράτος αρνείται ότι 
υπήρξαν θύματα πολέμου!

Η Κοινοβουλευτική Επι-
τροπή Νομικών οδηγεί ενώ-
πιον της Ολομέλειας της Βου-
λής προς ψήφιση στις 6 
Δεκεμβρίου την τροποποίηση 
του Συντάγματος, για να κα-
θοριστούν οι δύο θητείες για 
τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο 
της Δημοκρατίας και η πρό-
ταση νόμου Λιλλήκα για τiς θη-
τείες των Βουλευτών. Στην 
ημερήσια διάταξης της 6ης Δε-
κεμβρίου θα βρίσκεται και το 
νομοσχέδιο για την παρακο-
λούθηση των συνδιαλέξεων 
και την πρόσβαση σε καταγε-
γραμμένο περιεχόμενο ιδιωτι-
κής επικοινωνίας.

Στις 6 Δεκεμβρίου 
στην Ολομέλεια 

προς ψήφιση 
ο αριθμός θητειών ΠτΔ 

και Βουλευτών

Νέα αναβαθμισμένα διαβα-
τήρια, ταυτότητες και κάρτες 
αδειών παραμονής σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές της ΕΕ 
θα αρχίσουν να εκδίδονται 
από τον Απρίλιο του 2020, δή-
λωσε στο ΚΥΠΕ, ο Αναπλη-
ρωτής Διευθυντής του Τμήμα-
τος Αρχείου Πληθυσμού και 
Μετανάστευσης Μάκης Πολυ-
δώρου. Την αναβάθμιση έχει 
αναλάβει η γερμανική εταιρεία 
Veridos. Όπως εξήγησε ο κ. 
Πολυδώρου, το Τμήμα Αρ-
χείου Πληθυσμού και Μετανά-
στευσης είχε μια Σύμβαση με 
την Veridos, η οποία είχε υπο-
γραφεί από το 2009 που προ-
έβλεπε την εγκατάσταση του 
λογισμικού και άλλων δομών 
για την έκδοση διαβατηρίων, 
ταυτοτήτων, καρτών αδειών 
παραμονής και άλλων επισή-
μων εγγράφων. Η Σύμβαση 
αυτή ανανεώθηκε τώρα γιατί 
υπάρχουν νέες προδιαγραφές 
από την ΕΕ και από άλλους 
διεθνείς οργανισμούς έτσι 
ώστε να προσαρμόζονται τα 
έγγραφα, τα οποία εκδίδει η 
Κυπριακή Δημοκρατία.

Νέα διαβατήρια και 
ταυτότητες

Επτά μεγάλα λεωφορεία και 
ένα mini bus καταστράφηκαν 
ολοσχερώς από πυρκαγιά 
που τέθηκε κακόβουλα στην 
Αραδίππου. Σύμφωνα με την 
Αστυνομία η πυρκαγιά ξέ-
σπασε σε χώρο στάθμευσης 
λεωφορείων της εταιρείας 
«Kapnos & Υιοί Transport Co. 
Ltd» που βρίσκεται στη Λεω-
φόρο Ελευθερίας.

Οκτώ λεωφορεία 
καταστράφηκαν 

ολοσχερώς 
στην Αραδίππου από 

πυρκαγιά που τέθηκε 
κακόβουλα

ΑΚΕΛ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΟΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Προτεραιότητα το τερματικό υγροποίησης
Η σημερινή κυβέρνηση αντιμετώπισε την υπόθεση των 

υδρογονανθράκων περισσότερο ως επικοινωνιακό εργα-
λείο για εσωτερική κατανάλωση αντί ως εργαλείο για βελ-
τίωση της γεωστρατηγικής θέσης της Κύπρου, προώθηση 
του Κυπριακού και οικονομική ανάπτυξη του τόπου, τονίζει 
το ΑΚΕΛ και διά του Άντρου Κυπριανού, και καταγγέλλει 
πως «το μόνο που ενδιέφερε την κυβέρνηση και τον ΔΗΣΥ 
ήταν να καλλιεργούν ψευδαισθήσεις στον κυπριακό λαό. 
Ψευδαισθήσεις ότι θα μετατραπούμε σε εναλλακτική αγορά 
για την ΕΕ χωρίς όμως να γνωρίζουμε το κόστος ανάπτυ-
ξης των κοιτασμάτων μας και την τιμή πώλησης του κυ-
πριακού φυσικού αερίου. Ψευδαισθήσεις ότι από μέρα σε 
μέρα ξεκινά ο αγωγός East-Med, εγχείρημα αντικειμενικά 
δύσκολο, πέραν του γεγονότος ότι οι εταιρείες είναι που 
θα αποφασίσουν για ένα τέτοιο ενδεχόμενο». 

Σε χαιρετισμό του στην ημερίδα του ΑΚΕΛ «Ενεργειακές 
Πηγές και Κύπρος-Προκλήσεις και Προοπτικές» ο Αντρος 
Κυπριανού είπε ακόμη ότι κυβέρνηση και ΔΗΣΥ καλλιερ-
γούσαν ψευδαισθήσεις για τα έσοδα από την πώληση φυ-
σικού αερίου τα οποία ανέβαζαν σε δεκάδες δισεκατομμύ-
ρια κάνοντας αυθαίρετες και ατεκμηρίωτες παραδοχές. 
Ψευδαισθήσεις ότι θωρακίστηκε η ΑΟΖ μας και ότι δεν θα 
τολμούσε η Τουρκία να μας ενοχλήσει ή να κάνει δικές της 
γεωτρήσεις. «Αυτή η τακτική της κυβέρνησης αντί να πα-
ράγει πολιτική να ενδιαφέρεται περισσότερο για τα πρω-
τοσέλιδα, κόστισε στην αξιοποίηση του φυσικού μας πλού-
του. Χάσαμε ευκαιρίες, όπως η προώθηση της κατασκευής 
του τερματικού υγροποίησης στην Κύπρο με την ταυτό-
χρονη αξιοποίηση κοιτασμάτων από άλλες χώρες της πε-
ριοχής» επεσήμανε ο Ά. Κυπριανού.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

Πόρισμα για Στυλιανό «Εγκληματικά αμελείς»
Η Επίτροπος Διοικήσεως επέδωσε 

στον Πρόεδρο το πόρισμα της υπηρεσίας 
της, με βάση το οποίο αποδίδει ευθύνες 
στην Αστυνομία και στις Υπηρεσίες Κοι-
νωνικής Ευημερίας κάνοντας μάλιστα 
λόγο για εγκληματική αμέλεια, σχετικά με 
την υπόθεση θανάτου του 14χρονου Στυ-
λιανού, στις 5 Σεπτεμβρίου. Λόγω ενδε-
χόμενων ποινικών αδικημάτων η έκθεση 
αποστέλλεται στον Γενικό Εισαγγελέα. 

Η κυβέρνηση υιοθετεί πλήρως τα συ-
μπεράσματα της Επιτρόπου για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας 
δήλωσε η Υπουργός Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου. 

Η έρευνα ολοκληρώθηκε εντός του χρονοδιαγράμματος των δύο 
μηνών όπως είχε προκαθοριστεί ως όρος εντολής και ως γνωστόν 
έθεσε υπό το μικροσκόπιό της το Υπουργείο Παιδείας, τις ψυχιατρικές 
υπηρεσίες, την Αστυνομία και τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας.

Ενάμιση μήνα μετά τις δια-
δοχικές εκρήξεις σε αποθήκη 
πυρομαχικών του κατοχικού 
στρατού, στον Άγιο Επίκτητο 
Κερύνειας, οι «τ/κ δυνάμεις 
ασφαλείας» δημοσιοποίησαν 
την έκθεση με τα αίτιά τους. Η 
έκρηξη δεν οφειλόταν ούτε σε 
φωτιά ούτε σε σαμποτάζ, αλλά 
σε τεχνικούς λόγους, τους 
οποίους δεν αναφέρουν. Τα 
πυρομαχικά μεταφέρθηκαν σε 
πιο ασφαλή περιοχή.

Η έκρηξη σε αποθήκη 
πυρομαχικών 

οφειλόταν σε... 
«τεχνικούς λόγους»
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Συνολικά 17 άτομα συνελή-
φθησαν για το αιματηρό επει-
σόδιο που έλαβε χώρα την 
Τρίτη, στο Ηράκλειο Κρήτης, 
κατά το οποίο έχασε τη ζωή 
του ένας άνδρας και τραυμα-
τίστηκε ένας δεύτερος. Εκ των 
συλληφθέντων, όπως γνω-
στοποιεί το cretalive.gr, οι τρεις 
είναι αντιμέτωποι με κατηγο-
ρίες περί ανθρωποκτονίας. 
Μεταξύ αυτών είναι και ένας 
ανήλικος. Αφορμή του καυγά 
φέρεται να ήταν τα χρήματα 
που έπαιρναν από τη δουλειά 
τους σε καλλιέργειες της πε-
ριοχής.

17 συλλήψεις για την 
αιματηρή συμπλοκή με 
τον νεκρό στην Κρήτη

Τέσσερις νεκροί, χάος και καταστροφές λόγω της «Γηρυόνης»
Όταν οι μετεωρολόγοι «βάφτιζαν» Γηρυόνη 

την επερχόμενη κακοκαιρία, ήλπιζαν η κατα-
στροφή που θα αφήσει πίσω του να είναι η 
λιγότερη δυνατή. Τελικά, η κακοκαιρία όχι μόνο 
αποδείχθηκε καταστροφική, αλλά εξελίχθηκε 
σε φονική, καθώς τέσσερις άνθρωποι έχασαν 
τη ζωή τους, είτε γιατί αψήφησαν τις προειδο-
ποιήσεις των επιστημόνων, είτε γιατί το κακό 
τους βρήκε τη στιγμή που δεν μπορούσαν να 
αντιδράσουν. 

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το 
βράδυ της Κυριακής στο Αντίρριο, όταν το 
σκάφος που επέβαιναν έπεσε πάνω στη μανία 
της καταιγίδας, με συνέπεια να ανατραπεί και 
οι ίδιοι να παραδοθούν στα κρύα νερά. Μία 
75χρονη γυναίκα δεν κατάφερε να διασωθεί 
από τον χείμαρρο που κατέκλυσε το σπίτι της 
σε χωριό της Ρόδου, με αποτέλεσμα να βρει 
τραγικό θάνατο. Άλλη μία γυναίκα, χειμερινή 
κολυμβήτρια, χάθηκε στα μανιασμένα κύματα 
στην Κω, καθώς η καταιγίδα τη βρήκε να κάνει 

το αγαπημένο της χόμπι. 
Εκτός από τις τέσσερις χαμένες ζωές, ο 

«Γηρυόνης», γιος του Ποσειδώνα και της Καλ-
λιρόης και εγγονός της Μέδουσας στην ελλη-
νική μυθολογία, άφησε πίσω του μεγάλες κα-
ταστροφές σε περιουσίες και υποδομές, δύο 
πόλεις (Κινέτα και παραλία Κατερίνης) σε κα-
τάσταση διάλυσης και πολλά χωριά και κατοι-
κημένες περιοχές μέσα στη λάσπη.  

Καταστροφές και νεκροί 
Η προχθεσινή μέρα αποδείχθηκε πολύ δύ-

σκολη για τους κατοίκους των νησιών του βο-
ρειοανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και 
τη Χαλκιδική. Ο Γηρυόνης πρόσθεσε δύο ονό-
ματα στη λίστα των νεκρών και σάρωσε με 
αμέτρητα κυβικά νερού πόλεις, χωριά και κα-
τοικημένες περιοχές. 

Τραγικό θάνατο βρήκε το απόγευμα της 
Δευτέρας μια 75χρονη γυναίκα μια απο την 
περιοχή της Ιαλυσού καθώς το σπίτι της πλημ-
μύρισε και η ίδια δεν μπορούσε να αντιδράσει 
καθώς ήταν κατάκοιτη. Το νερό ανέβηκε πάνω 
από το ύψος του κρεβατιού με αποτέλεσμα 
να χάσει τη ζωή της. Η άτυχη γυναίκα ήταν 
μόνη της εκείνη την ώρα στο σπίτι. Η σφοδρή 
κακοκαιρία που μετέτρεψε τους δρόμους σε 
χειμάρρους ήταν η αιτία που το σπίτι της άρ-
χισε να γεμίζει με νερά.  Τη Δευτέρα, η Ρόδος 
κόπηκε στα δύο, καθώς υπερχείλισε ο ποτα-
μός στο χωριό της Μαλώνας.

ΠΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ

Σε μεγάλο τμήμα της χώρας έγινε αισθητός 
ο ισχυρός σεισμός των 6,1 Ρίχτερ που σημει-
ώθηκε γύρω στις 09:25 το πρωί της Τετάρτης 
μεταξύ της Κρήτης και των Κυθήρων. 

«Εκ μέρους των τεσσάρων φορέων συ-
γκρότησης του Εθνικού Σεισμολογικού Δι-
κτύου, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού 
Αστεροσκοπείου Αθηνών ανακοινώνει ότι σή-
μερα (27/11) στις 09:23 ώρα Ελλάδος, οι σει-
σμογράφοι τους κατέγραψαν σφοδρή σει-
σμική δόνηση, με μέγεθος 6.1 βαθμών της 
κλίμακας Richter, που προέρχεται από από-
σταση 258 χλμ. ν. της Αθήνας», ανέφερε σε 
ανακοίνωσή του το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. 

Το επίκεντρό του σεισμού εντοπίζεται μεταξύ 
της δυτικής Κρήτης και των Κυθήρων στα 84 
χλμ. δυτικά από τα Χανιά, στο θαλάσσιο χώρο 

20 χλμ. νότια των Αντικυθήρων. Το εστιακό 
του βάθος εντοπίζεται στα 70,7 χλμ.  

Ταρακουνήθηκε η μισή Ελλάδα 
Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην 

Κρήτη, καθώς και σε μεγάλο κομμάτι της χώ-
ρας μέχρι και την Αθήνα και σύμφωνα με μαρ-
τυρίες, διήρκεσε αρκετά δευτερόλεπτα. 

Η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή στην Κίσ-
σαμο, την Παλαιόχωρα και το βόρειο τμήμα 
των Χανίων προκαλώντας ανησυχία στους 
κατοίκους. Εν τω μεταξύ, στις αυλές των σχο-
λείων του Ηρακλείου βρέθηκαν οι μαθητές 
μετά το σεισμό. 

Όπως δήλωσε ο προϊστάμενος Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου Κώστας Θεο-
φάνους, στα σχολεία ενεργοποιήθηκε το σχέ-

διο σεισμού και οι μαθητές παρέμειναν στις 
αυλές των σχολείων, ενώ ο περιφερειακός δι-
ευθυντής Εκπαίδευσης Κρήτης, Μανώλης 
Καρτσωνάκης, εξήγησε ότι βρίσκεται σε 
επαφή με την Πολιτική Προστασία του Δήμου 
και της Περιφέρειας, χωρίς μέχρι στιγμής πά-
ντως, να έχει καταγραφεί κάποια ζημιά ή τραυ-
ματισμός από τον σεισμό.  

Αυτοψίες κτηρίων στα Κύθηρα 
Κλειστά θα παρέμειναν όλα τα σχολεία στα 

Κύθηρα. Σύμφωνα με την ενημέρωση από 
τον περιφερειάρχη Αττικής, Γιώργο Πατούλη, 
δεν έχει καταγραφεί κανένα πρόβλημα για τα 
σχολεία της Αττικής. Με εντολή του ιδίου, κλι-
μάκιο μηχανικών πραγματοποιεί αυτοψίες στα 
δημόσια κτήρια και στα σχολεία.

Σεισμός ανάμεσα σε Κρήτη & Κύθηρα: Η δόνηση ταρακούνησε τη μισή Ελλάδα

Στη διάσωση και περισυλ-
λογή 177 προσφύγων και με-
ταναστών και στη σύλληψη 
τριών διακινητών, προχώρησε 
το τελευταίο 24ωρο το Λιμε-
νικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυ-
λακή, σε τρία διαφορετικά πε-
ριστατικά που έλαβαν χώρα 
σε Μυτιλήνη, Χίο και Κω. 
Εξάλλου το ίδιο χρονικό διά-
στημα άλλοι 234 μετανάστες 
και πρόσφυγες αποβιβάστη-
καν με λέμβους, ενώ συνελή-
φθησαν 3 διακινητές σε έξι 
διαφορετικά περιστατικά.

Διασώθηκαν 
177 πρόσφυγες

Βάσει των στοιχείων που 
συλλέγονται από τον καθη-
γητή Δυναμικής Τεκτονικής 
Εφαρμοσμένης Γεωλογίας 
και Διαχείρισης Φυσικών Κα-
ταστροφών, Ευθύμη Λέκκα 
και την ομάδα του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών, τα κυριώτερα 
αίτια που συνέβαλαν στην κα-
ταστροφικότητα του φαινομέ-
νου είναι: 

- το ύψος βροχής και η ρα-
γδαιότητα του φαινομένου, 

- τα γεωμορφολογικά χαρα-
κτηριστικά 

- κυρίως η μεταφορά κορ-
μών καμένων δένδρων από 
τη μεγάλη πυρκαγιά της 23ης 
Ιουλίου 2018 στην περιοχή

Την οριστική αναστολή λει-
τουργίας του Ποταμιού, απο-
φάσισε η Μεγάλη Συνάντηση 
των Αντιπροσώπων, η οποία 
αποτελεί το ανώτατο συλλο-
γικό όργανο του κόμματος. Με 
ποσοστό 63% υπέρ και 36% 
κατά, η συνεδρίαση των με-
λών του κόμματος, επικύρωσε 
την προγενέστερη απόφαση 
του Πολιτικού Συμβουλίου.

Οριστική αναστολή 
λειτουργίας 

του 'Ποταμιού'

Σταδιακή βελτίωση παρου-
σιάζει η κατάσταση της υγείας 
του Μανώλη Γλέζου, ο οποίος 
νοσηλεύεται στο νοσοκομείο 
ΝΙΜΤΣ της Αθήνας. Σύμφωνα 
με το ανακοινωθέν «η κλινική 
του εικόνα βελτιώθηκε σημα-
ντικά και μεταφέρθηκε σε θά-
λαμο κλινικής για συνέχιση της 
θεραπείας του».

Βελτιωμένη η 
κατάσταση της υγείας 

του Μανώλη Γλέζου 

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΣΤΟΝ KONTRA.GR

Η ΝΔ έχει ιδιοκτησιακή αντίληψη για το κράτος 
και ευνοεί τους δικούς της και τους πλούσιος, τόνισε 
ο Ευκλείδης Τσακαλώτος. Όπως σημείωσε μιλώντας 
στην τηλεόραση του Kontra, ο προϋπολογισμός της 
ΝΔ σε σχέση με αυτούς του ΣΥΡΙΖΑ έχει μεγάλες 
διαφορές, ειδικά αν αναλογιστεί κάποιος τι έλεγε η 
κυβέρνηση πριν κερδίσει τις εκλογές. 

«Έλεγε ότι είχαμε καταστρέψει τα μεσαία στρώ-
ματα και θα έρθει να διορθώσει την κατάσταση. Δε 
νομίζω ότι μιλάμε για ανακούφιση των μεσαίων 
στρωμάτων όταν το φορολογικό νομοσχέδιο προ-
βλέπει ότι μία οικογένεια με εισόδημα 18.000 θα 
κερδίσει 56 ευρώ το χρόνο» επισήμανε ο τέως 
υπουργός Οικονομικών. 

Συνεχίζοντας, ο Ευκλ. Τσακαλώτος υπογράμμισε 
ότι από το 1,2 δισ. του διαθέσιμου δημοσιονομικού 
χώρου, το μισό πηγαίνει στις επιχειρήσεις. «Είχαν 
πει για 29 άδικους φόρους που έβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ, 

ωστόσο δεν κατάργησαν κανέναν από αυτούς. Αν 
δείτε τον προϋπολογισμό που παρουσίασαν στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, θα δείτε ότι οι πιο φτωχοί, το 
10% του πληθυσμού, κερδίζουν περίπου 60 ευρώ 
ενώ οι πιο πλούσιο 300 ευρώ». Όπως είπε, η ΝΔ 
δείχνει μία μεροληψία υπέρ των πλουσίων. Αντίθετα, 
επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ ήταν να κερδίζει περισσότερα 
το φτωχότερο 10% και λιγότερα οι πλούσιοι. «Η δια-
κριτική μας ευχέρεια η δικιά μας ήταν να βοηθήσουμε 
αυτούς που έχουν περισσότερη ανάγκη ενώ η ΝΔ 
θέλει να βοηθά τους δικούς της».

«Εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε όσους έχουν ανάγκη και η Ν.Δ. τους δικούς της»
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

Ψήφος στους απόδημους και εκλογή ΠτΔ
Ολοκληρώθηκε η Συνταγματική Αναθεώρηση στην Ελλάδα. Όπως 

ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Κώστας Τασούλας, 
το άρθρο 32 του Συντάγματος για την εκλογή του Προέδρου της Δη-
μοκρατίας, αναθεωρείται με βάση την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, 
την οποία υπερψήφισαν συνολικά 158 βουλευτές. Προκειμένου να 
εκλεγεί Πρόεδρος της Δημοκρατίας χρειάζεται μια πρόταση να εξα-
σφαλίσει 200 θετικές ψήφους. Σε περίπτωση που σε δύο ψηφοφορίες 
αυτό καταστεί ανέφικτο, τότε χρειάζονται διαδοχικά 180 και στη συνέχεια 
151 ψήφους. Σε περίπτωση που υπάρχουν δύο υποψηφιότητες, Πρό-
εδρος εκλέγεται αυτός που θα συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία 
του όλου αριθμού των βουλευτών δηλαδή 151. Αν δεν επιτευχθεί αυτή 
η πλειοψηφία μετά από πέντε μέρες επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία 
μεταξύ των δύο και θεωρείται ότι έχει εκλεγεί εκείνος που συγκέντρωσε 
τη σχετική πλειοψηφία. Επίσης, αναθεωρείται το άρθρο για την ψήφο 
των αποδήμων καθώς η πρόταση της ΝΔ που δίνει, υπό προϋποθέ-
σεις, το δικαίωμα ψήφου στους απόδημους Έλληνες από τον τόπο 
διαμονής τους, υπερψηφίστηκε με 212 ψήφους.
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ΤΟ ΦΟΝΙΚΟ ΚΤΥΠΗΜΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ ΑΦΗΣΕ ΠΙΣΩ ΤΟΥ...

Δάκρυα, απόγνωση & αγωνία πάνω από τα χαλάσματα
Στους 26 ανέρχεται πλέον ο αριθμός των νεκρών από 

τον σεισμό των 6,4 Ρίχτερ που έπληξε την Αλβανία, σύμ-
φωνα με τον νεότερο απολογισμό του υπουργείου Άμυνας 
της γείτονος, ενώ οι τραυματίες έχουν ξεπεράσει τους 650.  

Τα σωστικά συνεργεία, αλβανικά και διεθνή, συνεχίζουν 
ακούραστα τις έρευνες στα χαλάσματα, προσπαθώντας 
να εντοπίσουν επιζώντες, ενώ τις δικές τους δραματικές 
ώρες περνούν και οι οικογένειες των αγνοουμένων. 
Ύστερα από περισσότερες από 24 ώρες, όμως, οι ελπίδες 
λιγοστεύουν για όσους είναι θαμμένοι κάτω από συντρίμ-
μια. Οι έρευνες δεν έχουν σταματήσει ούτε λεπτό και κάθε 
τόσο οι διασώστες κάνουν παύσεις μήπως και ακούσουν 
φωνές ή κάποιο ήχο μέσα από τα χαλάσματα…  

Ο σεισμός 6,4 βαθμών ήταν ο ισχυρότερος που έχει 
πλήξει τη χώρα των Δυτικών Βαλκανίων εδώ και πολλές 
δεκαετίες.  

Έντονη είναι η μετασεισμική και ακολουθία. Ο σεισμο-
λόγος Rrapo Ormeni έκανε λόγο για σεισμό που σημει-
ώνεται μόνο μία φορά σε 100 χρόνια και γνωστοποίησε 
ότι είναι περισσότεροι από 520 οι μετασεισμοί. 

Στρατιωτικοί, αστυνομικοί και στελέχη της Πολιτικής Προ-
στασίας επιχειρούσαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, με 
τη βοήθεια και των δυνάμεων που κατέφτασαν στη χώρα 
από το εξωτερικό.  

Στις επιχειρήσεις διάσωσης συμμετέχουν ομάδες από 

την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ιταλία, τη Ρουμανία, τη Σερβία 
και τις ΗΠΑ. Οι ελληνικές ομάδες της ΕΜΑΚ έχουν κατα-
φέρει να διασώσουν δύο άτομα.   

«Πώς θα συνεχίσω να ζω;» 
Ο αστυνομικός Ajet Peci βγήκε ζωντανός από τα συ-

ντρίμμια της πολυκατοικίας του στο Δυρράχιο. Έχασε, 
όμως, τις δύο ενήλικες κόρες του ενώ η σύζυγός του αγνο-
είται ακόμα. «Πώς θα συνεχίσω να ζω;» διερωτάται ο ίδιος, 
μιλώντας στο Associated Press. 

«Δεν ξέρω πώς βγήκα ζωντανός… Μακάρι να είχα μείνει 
μαζί τους» είπε ο αστυνομικός, κλαίγοντας με λυγμούς. 

Στην πολυκατοικία ζούσαν μόλις τέσσερις ή πέντε οικο-
γένειες, καθώς το τελευταίο διάστημα οι ιδιοκτήτες κάποιων 
διαμερισμάτων είχαν εγκαταλείψει την περιοχή. 

Στο Δυρράχιο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Αλβα-
νίας, οι κάτοικοι πέρασαν τη νύχτα μέσα σε τέντες, αυτο-
κίνητα ή ακόμη και στο ύπαιθρο γύρω από φωτιές.  

«Καταστράφηκαν όλα…» 
Δραματικές είναι οι εικόνες και στο Θουμάνι, με τους 

κατοίκους να θρηνούν τους νεκρούς τους και να αγωνιούν 
για όσους δεν έχουν ακόμη δώσει σημάδια ζωής. 

«Ο σεισμός μάς άφησε χωρίς στέγη… Όλα όσα είχαμε 
καταστράφηκαν. Το διαμέρισμα, τα παράθυρα. Όλα. Δεν 
μπορούμε να ζήσουμε πια εδώ» είπε η ίδια. 

Πληροφορίες τοπικών μέσων, που επικαλούνται τις Αρ-
χές, σημειώνουν ότι πρέπει να είναι γύρω στους έξι οι άν-
θρωποι που παραμένουν εγκλωβισμένοι στη συγκεκριμένη 
περιοχή.  

Εν τω μεταξύ, νέα ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 
5,0 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα 
της Τετάρτης στην Αλβανία, όπως ανακοίνωσε το Γεωδυ-
ναμικό Ινστιτούτο. Όπως ήταν φυσικό προκλήθηκε και 
πάλι πανικός και αναστάτωση.

Το εμπάργκο όπλων κατά της Τουρκίας σκλήρυνε 
έπειτα από την επιχείρησή της στη Συρία και τις εξελίξεις 
στην Ανατολική Μεσόγειο, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος 
Ταγίπ Ερντογάν, προσθέτοντας ότι η τουρκική αμυντική 
βιομηχανία έφτασε σε σημείο που να μπορεί να εξουδε-
τερώσει αυτή την πολιορκία.  

Σε ομιλία του ενώπιον της κοινοβουλευτικής του ομά-
δας, ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι “η Τουρκία είναι απέ-
ναντι από ένα εμπάργκο που μόνο σε περιπτώσεις πο-

λέμου το συναντά κανείς. Ειδικά με την τελευταία επιχεί-
ρησή μας στη Συρία και μετά τις εξελίξεις στην ανατολική 
Μεσόγειο αυτές οι εφαρμογές σκλήρυναν κι άλλο”. 
Ωστόσο, πρόσθεσε ότι “ευτυχώς η αμυντική μας βιομη-
χανία έχει φτάσει στο σημείο να μπορεί να εξουδετερώσει 
αυτή την πολιορκία”. 

“Δεν μας έδωσαν οπλισμένα και μη οπλισμένα μη 
επανδρωμένα αεροσκάφη, κάναμε εμείς παραγωγή. Δεν 
μας έδωσαν τεθωρακισμένα νέας γενιάς, ετοιμάσαμε το 

πρωτότυπό τους. Μόλις ολοκληρώσουμε και τη μηχανή 
τους θα περάσουμε στη μαζική παραγωγή τους. Δεν μας 
έδωσαν ελικόπτερα, κάναμε και εκείνων την παραγωγή 
τους. Προκάλεσαν προβλήματα σχετικά με τη μηχανή 
των ελικοπτέρων, πρώτα ο Αλλάχ θα το ξεπεράσουμε κι 
αυτό σύντομα”, είπε ο Τούρκος Πρόεδρος.  

Για το θέμα των αμερικανικών πολεμικών αεροσκαφών 
F35, ο Τούρκος πρόεδρος είπε ότι πρόκειται για αδικία 
που γίνεται εναντίον της Τουρκίας.

Ερντογάν: Το εμπάργκο όπλων σκληρυνε μετά τη Συρία και την αν. Μεσόγειο 

Την απόφαση να μην ανα-
νεώσει την άδεια λειτουργίας 
της τεχνολογικής εταιρείας 
Uber στο Λονδίνο έλαβε ο ορ-
γανισμός αστικών συγκοινω-
νιών του μητροπολιτικού δή-
μου της πρωτεύουσας. 

Η άδεια λειτουργίας της εται-
ρείας, που παρέχει στους χρή-
στες τη δυνατότητα να καλέ-
σουν ιδιωτικό όχημα με τον 
οδηγό του για τις μετακινήσεις 
τους μέσω εφαρμογής έξυ-
πνων φορητών συσκευών, 
έληξε τα μεσάνυχτα της Δευ-
τέρας. Ο οργανισμός Trans-
port for London (TfL) αιτιολό-
γησε την απόφαση δηλώ- 
νοντας ότι έχει εντοπίσει «ένα 
μοτίβο ελαττωμάτων» της εται-
ρείας που οδηγεί στο συμπέ-
ρασμα πως δεν μπορεί να εγ-
γυηθεί την ασφάλεια των 
επιβατών. Σημειώνεται ότι όσο 
η έφεση εκκρεμεί, η εταιρεία 
θα μπορεί να συνεχίσει τη λει-
τουργία της στο Λονδίνο.

Απαγορευτικό του 
Λονδίνου στην Uber

Ένοχος για την κατηγορία 
συνωμοσίας για υποβοήθηση 
παράνομης μετανάστευσης 
δήλωσε ο οδηγός του φορτη-
γού ψυγείου μέσα στο οποίο 
στις 23 Οκτωβρίου η αστυνο-
μία του Έσεξ της Αγγλίας 
βρήκε νεκρούς 39 Βιετναμέ-
ζους υπηκόους.  Ο 25χρονος 
Μορίς Ρόμπινσον από τη Βό-
ρεια Ιρλανδία είχε συλληφθεί 
ως μέλος διεθνούς κυκλώμα-
τος διακίνησης ανθρώπων. 
Αντιμετωπίζει επίσης 39 κατη-
γορίες ανθρωποκτονίας, για 
καθέναν από τους 31 άνδρες 
και καθεμία από τις 8 γυναίκες 
που βρήκαν τραγικό θάνατο. 
Ο Ρόμπινσον παρουσιάστηκε 
σε δικαστήριο του Λονδίνου 
μεσω βιντεοσύνδεσης το πρωί 
της Δευτέρας. Ομολόγησε επί-
σης ότι καρπώθηκε χρήματα 
ως προϊόν της συνωμοσίας 
για να βοηθήσει στην υλοποί-
ηση της παράνομης μετανά-
στευσης. 

Την Κυριακή απαγγέλθηκαν 
κατηγορίες για την υπόθεση 
και κατά ενός τρίτου υπόπτου, 
που είχε οδηγήσει το μοιραίο 
κοντέινερ στο βελγικό λιμάνι 
του Ζεεμπρούγκε.

Ομολόγησε την ενοχή 
του ο οδηγός του 

φορτηγού ψυγείου

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Ο ΣΑΛΟΣ

Εκτός από το όπλο κατ’ εξαίρεση η κυβέρνηση φαίνεται να παρα-
χώρησε και διαβατήριο κατ’ εξαίρεση στον Ισραηλινό Shahak Avni με 
την επίκληση δημοσίου συμφέροντος. Αυτό αποκάλυψε η εφημερίδα 
«Πολίτης» σύμφωνα με την οποία το διαβατήριο δεν παραχωρήθηκε 
στο πλαίσιο του γνωστού επενδυτικού προγράμματος, αλλά κατ’ εξαί-
ρεση με επίκληση του δημοσίου συμφέροντος. 

Όπως είχε αποκαλύψει ενωρίτερα η «Χαραυγή», η αρμόδια Συμ-
βουλευτική Επιτροπή της Αστυνομίας είχε απορρίψει δύο φορές την 
αίτηση του Ισραηλινού για εξασφάλιση άδειας οπλοφορίας το 2015 με 
το αιτιολογικό, μεταξύ άλλων, ότι δεν ήταν Κύπριος υπήκοος όπως 
απαιτείτο από τα ισχύοντα κριτήρια. Η παραχώρηση κατ’ εξαίρεση 
διαβατηρίου στον επιχειρηματία, ίσως να εξηγείται συνεπώς σε αυτό 
το πλαίσιο, ωστόσο το ερώτημα παραμένει: Για ποιο δημόσιο συμφέ-
ρον πολιτογραφήθηκε ο κ. Avni; Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, 
Άντρος Κυπριανού κάλεσε την κυβέρνηση εκ νέου να δώσει απαντή-
σεις για το εάν έδωσε διαβατήριο, και σε όλα τα ερωτήματα που εκ-
κρεμούν. 

Επίσης, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΑΚΕΛ έκανε λόγο για σκοτεινή 
ιστορία και ζήτησε εξηγήσεις από την κυβέρνηση για ποιο δημόσιο 
συμφέρον παραχώρησε προνομιακά διαβατήριο στον κ. Avni. «Είναι 
άξιον απορίας πώς σε έναν ξένο υπήκοο, του οποίου το αίτημα για 
οπλοφορία η Αστυνομία απέρριψε δύο φορές λόγω των δραστηριοτή-
των του, να του έχει παραχωρηθεί και όπλο και διαβατήριο», τόνισε ο 
Στέφανος Στεφάνου ενώ τεράστια ερωτηματικά δημιουργεί η πολιτο-
γράφηση και σύμφωνα με τους Οικολόγους. Υπενθυμίζεται ότι ο κ. 
Avni είχε τουλάχιστον μια συνάντηση με τον πρόεδρο του ΔΗΣΥ, σύμ-
φωνα με παραδοχή του ίδιου του Αβέρωφ Νεοφύτου και όπως απο-
καλύπτεται ο ηγέτης του ΔΗΣΥ είναι ο μοναδικός πολιτικός αρχηγός 
με τον οποίο συναντήθηκε ο επιχειρηματίας. 

O Αβέρωφ Νεοφύτου παραδέχθηκε εκ νέου ότι συναντήθηκε με τον 
Shahak Avni επιμένοντας ότι αυτό έγινε υπό την ιδιότητα του τελευταίου 
ως ενεργού στελέχους και προέδρου της Εβραϊκής Κοινότητας. Πα-
ραδέχθηκε επίσης εμμέσως πλην σαφώς ότι το σύστημα ασφαλείας 
στο κτίριο του ΔΗΣΥ τοποθετήθηκε από την εταιρεία του κ. Avni.

Εκτός από όπλο κατ’ εξαίρεση και διαβατήριο κατ’ εξαίρεση στον Avni

ΝΕΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΠΟΛΙΤΗΣ»

Διαβατήρια σε 10 Ρώσους, 8 Καμποτζιανους, 5 Κινέζους, 2 Κενυάτες 
και 1 Μαλαισιανό (τον γνωστό Jho Taek Low) έδωσε η κυβέρνηση με 
το επενδυτικό πρόγραμμα πολιτογραφήσεων και όλοι φαίνεται να 
έχουν εκκρεμότητες με τον νόμο ή με άλλους διεθνής οργανισμούς. H 
εφημερίδα «ΠΟΛΙΤΗΣ» δημοσιοποιεί τη λίστα των ατόμων που πολι-
τογραφήθηκαν μέσω του επενδυτικού προγράμματος και από τον 
έλεγχο που έγινε διεφάνη ότι δεν θα έπρεπε να καταστούν Κύπριοι 
πολίτες. Τα ονόματά τους φαίνεται να εμπλέκονται σε υποθέσεις μεγά-
λων οικονομικών σκανδάλων που αφορούν υπεξαιρέσεις τεράστιων 
ποσών, ξέπλυμα χρήματος και άλλα ζητήματα. 

Ερωτηματικά προκύπτουν στο γιατί η κυβέρνηση τούς έδωσε υπη-
κοότητα, καθώς οι περισσότεροι ήταν γνωστοί εδώ και χρόνια. 

Η διαδικασία της αποστέρησης της υπηκοότητας αναμένεται να είναι 
μακρά, με αμφίβολο αποτέλεσμα Στη λίστα, στην οποία κατέληξε η 
έρευνα που διενεργήθηκε, περιλαμβάνονται δέκα Ρώσοι, για τους 
οποίους υπάρχουν ζητήματα που έχουν να κάνουν με οικονομικής 
φύσεως υποθέσεις·. 

 - Vladimir Stolyarenco, η σύζυγος και η κόρη του. 
 - Alexander Bondarenko, σύζυγος και δύο γιοι του. 
 - Oleg Deribaska, ο γιος και η κόρη του. 
Επίσης, 8 Καμποτζιανοί, οι οποίοι είναι στελέχη και συγγενείς του 

καθεστώτος της χώρας, στο οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις για δια-
φθορά και παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

 - lm Paulika, και ο σύζυγός της Aun Pornmoniroth, υπουργός Οικο-
νομικών. 

- Choeung Sopheap, και ο σύζυγός της Lao Khin, βουλευτής. 
- Hum Kimleng, και ο σύζυγός της Nelh Savoeun, αρχηγός της 

Αστυνομίας της Καμπότζης και οι δύο κόρες τους. 
Στον κατάλογο είναι ακόμα και πέντε Κινέζοι που σχετίζονται με μια 

μεγάλη υπόθεση απάτης με ράβδους χρυσού: 
- Zhang Shumin, η σύζυγός του και τα τρία παιδιά τους. 
Διαδικασία ανάκλησης υπηκοότητας αποφασίστηκε και για δύο Κε-

νυάτες, εμπλεκόμενους επίσης σε υπόθεση οικονομικής απάτης. 
- Humphrey Kariuki Ndegwa, και η σύζυγός του Stelia Nasike W. 
Τέλος, στη λίστα είναι και το όνομα του πασίγνωστου πλέον καταζη-

τούμενου από τη Μαλαισία: 
- Jho Taek Low (είχε επιχειρήσει να πολιτογραφήσει και τη «σύζυγό» 

του).

Διαβατήρια σε 26 άτομα (λίστα) και σχεδόν όλοι …έχουν δικαστήρια
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Αγγλος ευρωβουλευτής ζητεί μέτρα κατά της Κύπρου 
 Ο Αγγλος ευρωβουλευτής Phil Bennion, της Ομάδας RenewEurope 

των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, με γραπτή του ερώτηση προς την 
Κομισιόν, ζητεί να ληφθούν μέτρα κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
για τη Μονάδα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στην Λεμεσό. 

Όπως υποστηρίζει στην ερώτηση του, «η Διεύθυνση Ελέγχου του 
Υπ. Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, έχει ανακαλύψει σημαντικές 
αποκλίσεις από τις συμβατικές υποχρεώσεις στην κατασκευή και λει-
τουργία της ολοκληρωμένης μονάδας διαχείρισης στερεών αποβλήτων 
στη Λεμεσό, συμπεριλαμβανομένων των αναφορών παράνομης υγει-
ονομικής ταφής». Προσθέτει ότι «τα ευρήματά του υπουργείου, υπο-
δηλώνουν ότι η λειτουργία του χώρου αποτελεί απειλή για το περιβάλ-
λον και τη δημόσια υγεία». 

Επικαλούμενος, πρόσφατες αναφορές στα κυπριακά ΜΜΕ, αναφέρει 
ότι η Διεύθυνση Ελέγχου προσπαθεί να διορθώσει την κατάσταση 
εδώ και πάνω από ένα χρόνο τώρα. Ρωτάει συγκεκριμένα: 

 1. Είναι η ΕΕ στα πρόθυρα να υποβάλει καταγγελία κατά της Κύ-
πρου σχετικά με τις παράνομες και διακριτικές πρακτικές που συμβαί-
νουν στην εγκατάσταση; 

2. Γιατί χορηγήθηκε στο έργο χρηματοδοτική συνδρομή από το Τα-
μείο Συνοχής της ΕΕ παρά το γεγονός ότι παραβιάζει τις τεχνικές προ-
διαγραφές της προσφοράς; 

3. Ποιος είναι ο αντίκτυπος των προαναφερόμενων πρακτικών στον 
ανταγωνισμό και η νομιμότητα της σύμβασης; 

4. Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει η Κομισιόν για την επίλυση του 
κυριότερου ζητήματος διαχείρισης αποβλήτων στην Κύπρο;
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Tην Τρίτη 3η Δεκεμβρίου, η ώρα 6:30μμ, θα τελεσθεί Μέγας Πα-
νηγυρικός Εσπερινός με Λιτή και αρτοκλασία στην εκκλησία της 
Αγίας Βαρβάρας της Μεγαλομάρτυς, Ελληνορθόδοξη Κοινότης 
Σαουθέντ στο Έσσεξ. Στο τέλος του Εσπερινού θα μοιραστούν 
ελαφρά εδέσματα στο Balmoral Community Centre (δίπλα από 
τον Ναο) 
  
Την Τετάρτη 4η Δεκεμβρίου η ώρα 9:00πμ, θα τελεσθεί Όρθρος 
και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία χοροστατούντος του Σεβασμιω-
τάτου Αρχιεπισκόπου Θυατείρων Και Μεγάλης Βρετανίας κ.κ. Νι-
κήτα. Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας η κοινότητα θα φιλοξε-
νήσει τους προσκυνητές. 
  
Η προσκυνητές θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν το λεί-
ψανο της Αγίας, στο Εσπερινό την Τρίτη 3η Δεκεμβρίου και στην 
Θεία Λειτουργία, την Τετάρτη 4η Δεκεμβρίου. 
  
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να αποταθείτε στα 
τηλέφωνα: 07786604550 (πρόεδρος) 07830199378 (ιερέας) 
  
Σας περιμένουμε!

Πανηγυρική Εορτή στην Αγία 
Βαρβάρα, η Μεγαλομάρτυς

Η Οργάνωση Νεολαίας των Αποδήμων Κυπρίων – ΝΕΠΟΜΑΚ  
για μια ακόμα χρονιά, σε συνεργασία με την Κυπριακή  Εκπαιδευ-
τική Αποστολή (ΚΕΑ) και τα Ελληνικά Παροικιακά  σχολεία του 
Λονδίνου(ΕΠΣ) διοργάνωσε  εκστρατεία συγκέντρωσης δεμάτων 
με προμήθειες για τα παιδιά των άπορων  οικογενειών  της Κύπρου  
που αδυνατούν να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες. 
Το ΕΠΣ του Αγ.Νικολάου στο Αcton και φέτος, όπως και 
πέρυσι,ανταποκρίθηκε στην έκκληση για βοήθεια και χάρη στην 
πολύτιμη στήριξη των μαθητών του σχολείου και των οικογενειών 
τους υλοποιήθηκε με επιτυχία αυτή η ζωτική δράση για τα παιδιά 
της πατρίδας μας, της Κύπρου. Το Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2019 
στο ΕΠΣ του Αγ.Νικολάου παραδόθηκαν σε μέλη της οργάνωσης 
ΝΕΠΟΜΑΚ εκατοντάδες δέματα με προμήθειες για τη στήριξη πολ-
λών οικογενειών και των παιδιών τους που διαβιούν στην ένδεια. 
Ελπίζουμε η ανταπόκριση των μαθητών του σχολείου  στην εκ-
στρατεία αγάπης της ΝΕΠΟΜΑΚ να χαρίσει  χαμόγελα στα παιδιά 
εν όψει των Χριστουγέννων. 
 
                    Ιωάννα Μπακανδρέα  

Δέματα αγάπης για όλα τα 
παιδάκια της Κύπρου

H Anglo-Cyprus Association of Business (A.C.A.B.) και η εταιρεία Michael Kyprianou & Co. LLC σας προσκαλούν να συμμετάσχετε σε 
ένα σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο με τίτλο Business Direction: Cyprus 2019. Οι κύριοι διοργανωτές έχουν δημιουργήσει 
ένα ενημερωτικό πρόγραμμα για την επιχειρηματική κοινότητα, τους δικηγόρους και ευρύτερα για τους επαγγελματίες. 

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί υπό την αιγίδα της Βασιλικής Αναστασιάδου, Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, ενώ θα παρευρεθούν, σπουδαίοι επαγγελματίες στον τομέα της λογιστικής, του ελέγχου και του δικαίου. Το σεμινάριο θα πρα-
γματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019 στο ξενοδοχείο London Marriott, Regents Park, NW3 3ST Λονδίνο, από τις 09:30 έως τις 
14:00 (Η εγγραφή ξεκινάει στις 08:30).  

Η εκδήλωση αυτή θα αποτελέσει μια μεγάλη ευκαιρία να αναγνωριστεί η Κύπρος ως επιχειρηματικός προορισμός, ενώ θα εξεταστεί το 
θέμα για το πώς η Κύπρος κατόρθωσε να επιτύχει υψηλά αποτελέσματα στον οικονομικό τομέα, παρά τα προβλήματα που αντιμετώπισε 
κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης του 2013. Ακόμη μέσω των ομιλιών φιλοδοξείται να δημιουργηθεί μια συζήτηση, για την βελτίωση 
των σχέσεων και των επιχειρήσεων μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Κύπρου. 

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ: 
Το Κυπριακό Πρόγραμμα Επενδύσεων 
Τραπεζικά και φορολογικά οφέλη 
Κύπρος: η πραγματική απόδοση επένδυσης στον τομέα των κατασκευών και της ακίνητης περιουσίας 
Η επιχειρηματική δραστηριότητα στην Κύπρο: Η ασφαλής στρατηγική επιλογή επενδύσεων 

Τoυς κύριους ομιλητές του σεμιναρίου θα 
αποτελέσουν οι Βασιλική Αναστασιάδου 
(Υπουργός), Πάμπος Χαραλάμπους (Μέλος 
του Κοινοβουλίου Η.Β), Ανδρέας Κακουρής 
(Ύπατος Αρμοστής), Γιώργος Άππιος (CEO 
Astrobank), Σάββας Σαββίδης (Michael Ky-
prianou & Co LLC), Φίλιππος Ραπτόπουλος 
(Επικεφαλής των φορολογικών και νομικών 
υπηρεσιών της Κύπρου), ενώ θα υπάρχουν 
πολλοί άλλοι ομιλιτές απο διάφορους επι-
χειρηματικούς τομείς. 

Θα παραδίδονται πιστοποιητικά συμμε-
τοχής σε όλους τους συμμετέχοντες τα 
οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 
επαγγελματικά πιστοποιητικά. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
με την εκδήλωση αποταθείτε στο www.busi-
nessdirectionevents.com, στο e-mail sav-
vas@businessdirectionuk.com ή στο τηλέ-
φωνο 00357-26930800 

Η εγγραφή είναι υποχρεωτική για όλους 
τους συμμετέχοντες. 

KYΠΡΙΑΚΟ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ 2019 

Ψησταριές, χορός και στο βάθος … εκλογές 
Θεσμός πλέον  το «Σουβλάκι Πάρτι» της ΚΚΟ Εnfield του AKΕΛ Bρετανίας

Για άλλη μια χρονιά οι ψησταριές πήραν … φωτιά για το «Σουβλάκι Πάρτι» που διοργάνωσε η κοινοβουλευτική ομάδα Enfield ΑΚΕΛ 
στις 16 Νοεμβρίου με σκοπό την συγκέντρωση χρημάτων για τον ετήσιο έρανο του κόμματος. Μέλη και φίλοι του ΑΚΕΛ έδειξαν 
έμπρακτα την στήριξή τους γεμίζοντας ασφυκτικά την αίθουσα του Boleyn Hall. 

Νόστιμα φαγητά, άφθονα αναψυκτικά και καλή παρέα συνέθεσαν το 
σκηνικό μιας αξέχαστης βραδιάς με μικρούς και μεγάλους να δια-
σκεδάζουν συζητώντας και χορεύοντας ως αργά. Την εκδήλωση 
άνοιξε ο συντονιστής της βραδιάς, κ. Φώτος Κουζουπής καλώντας 
στο βήμα τους ομιλητές για σύντομους χαιρετισμούς. 
Εκ μέρους της κομματικής ομάδας του Enfield ο κ. Κυριάκος Παναγής 
ευχαρίστησε όλους όσοι στηρίζουν την προσπάθεια και τους αγώνες 
του ΑΚΕΛ όλα αυτά τα χρόνια και καλωσόρισε τους παρευρισκομέ-
νους. Φυσικά δεν παρέλειψε να εκφράσει την χαρά του για την με-
γάλη προσέλευση του κόσμου και να ευχηθεί σε όλους και σε όλες 
καλή διασκέδαση. 
Φέτος η εκδήλωση είχε και προεκλογικό «άρωμα».  Παρούσες, με-
ταξύ άλλων, η Kate Osamor, βουλευτής Edmonton και Feryal Clark, 
υποψήφια βουλευτής Enfileld North που πήραν με την σειρά τους 
τον λόγο ανεβαίνοντας στο βήμα. Παρευρεθείς και ο κ. Ferdi Sedat 
πρόεδρος Τουρκοκυπριακού Συνδέσμου για την Δημοκρατία που 
είχε την ευκαιρία να χαιρετίσει τους παρευρισκόμενους. 
Κλείνοντας των κύκλο χαιρετισμών ο κ. Ανδρέας Γρηγορίου Γραμ-
ματέας ΑΚΕΛ Βρετανίας μίλησε για τις εκλογές που βρίσκονται προ 
των πυλών.  Παράλληλα αναφέρθηκε στην κρισιμότητα των στιγμών 
ένεκα της επικείμενης άτυπης τριμερούς συνάντησης σύσκεψη της 
25ης Νοεμβρίου και υπογράμμισε τόσο την αναγκαιότητα επανέ-
ναρξης των συνομιλιών όσο και την πίεση που δημιουργεί η πάροδος  
του χρόνου χωρίς λύση. 

Χαρά Καϊμάκη 

 Κατάμεστη η αίθουσα του Boleyn Hall για το  
  καθιερωμένο «Σουβλάκι Πάρτυ» του ΑΚΕΛ

  Η Feryal Clark ανέβηκε στο βήμα για έναν σύντομο χαιρετισμό

   Συντονιστής της εκδήλωσης ο Φώτος Κουζουπής



 10      | Πέμπτη 28 Nοεμβρίου 2019

Tην Παρασκευή 22 Νoεμβρίου η εταιρεία Alpha Care 
Specialists γιόρτασε 25 χρόνια λειτουργίας και προ-
σφοράς,  στο Terrace Pavilion του Βρετανικού Κοινο-
βουλίου στο Λονδίνο. Υπάλληλοι, εθελοντές συνεργά-
τες αλλά και πολλοί φίλοι βρέθηκαν στην εκδήλωση 
για να τιμήσουν με την παρουσία τους την μεγάλη αυτή 
γιορτή για την εταιρεία και να ευχηθούν ο καθένας με 
το δικό του τρόπο, πρόοδο και επιτυχίες για την εται-
ρεία. Την εκδήλωση άνοιξε η επίτιμος πρόεδρος, κα-
θηγήτρια Ρένα Παπαδόπουλου, η οποία αναφέρθηκε 
αρχικά στην ιστορία και την ιδέα που κρύβεται πίσω 
από την Alpha Care Specialists. Στην συνέχεια, ευχα-
ρίστησε όλους τους προσκεκλημένους και παρουσίασε 
με τα καλύτερα λόγια, έναν προς έναν όλους τους ερ-
γαζομένους της εταιρείας. Την εκδήλωση, με την πα-
ρουσία της  τίμησε η δήμαρχος του Enfield, Kate Anolue 
η οποία έκανε μια σύντομη ομιλία. Η κ. Κate μίλησε 
για την δική της πορεία στο χώρο της φροντίδας, καθώς 
στα αρχικά της βήματα απασχολήθηκε ως φροντίστρια 
και όπως ανέφερε «Αν κάτι σου αρέσει και έχεις πάθος 
για να το κάνεις, θα πρέπει να το ταΐζεις συνεχώς, να 
του δίνεις τροφή να μεγαλώσει και να το φτάσεις όπου 

εσύ θέλεις και μπορείς». Μέσω αυτού του συσχετισμού 
η κ. Kate ήθελε τόσο να δείξει τη δική της μεγάλη στροφή στην καριέρα της που επιτεύχθηκε 
ύστερα από πολλή υπομονή και αγάπη για την φροντίδα των ανθρώπων σε κάθε επίπεδο, όσο 
και να αναδείξει τους υπαλλήλους της  Alpha Care Specialists οι οποίοι κάνουν τα πάντα για τον 
κόσμο . Επιπλέον η κ.Κate τόνισε πως το γεγονός ότι οι υπηρεσίες της Alpha Care Specialists 
προσφέρονται τόσο στα Ελληνικά τόσο και στα Αγγλικά, είναι ένα κίνητρο στο να βρεθούν πιο 
κοντά στους πελάτες τους οι οποίοι χρειάζονται την στήριξη αυτή μιλώντας χωρίς δισταγμούς και 
στη δική τους γλώσσα. Τέλος ο διαχειριστής Mάρκος Μάρκου, έκανε μια σύντομη ομιλία προβάλ-
λοντας τη δική του οπτική ως ένας από τους ελάχιστους άνδρες που δουλεύουν για την επιχεί-
ρηση. 

Η ιδέα για ίδρυση της Αlpha care, ξεκίνησε όταν μια ομάδα ανθρώπων συγκεντρώθηκαν το 
1994 για να συζητήσουν πώς θα μπορούσαν να κάνουν τη διαφορά και  να καλύπτουν τις ανάγκες 
του κόσμου άμεσα και αποτελεσματικά σε ένα οικογενειακό κλίμα. Έτσι και έγινε! H εταιρεία 
παρέχει υπηρεσίες φροντίδας υψηλής ποιότητας στο Βόρειο Λονδίνο. Είναι συγκινητικό το γεγονός 
ότι οι υπάλληλοι αλλά ακόμη και οι εθελοντές είναι συνδεδεμένοι ως μια ομάδα. Η παροχή εξαιρε-
τικών υπηρεσιών φροντίδας και υποστήριξης στους πελάτες  στα σπίτια τους, στα νοσοκομεία ή 
στα drop-ins είναι οι βασικές τους προτεραιότητες. Στόχος τους είναι να προωθήσουν την υγεία, τη 
δημόσια εκπαίδευση και την ανακούφιση από ασθένειες, κυρίως μεταξύ των μελών της Ελληνικής 
και Ελληνοκυπριακής Κοινότητας. 

Οι Alpha Care Specialists έχει πάντα ως στόχο  να αυξάνουν τις δυνατότητες τους σε κάθε επί-
πεδο, καθώς και να παρέχουν περισσότερες υπηρεσίες , όντες υπερήφανοι που λένε ότι «έχουμε 
αποκτήσει εθνικά πρότυπα ποιότητας για όλες τις υπηρεσίες μας». 

Αυτή τη στιγμή απασχολούν περίπου 50 υπαλλήλους για να εξασφαλίσουν ότι παρέχουν εξαιρε-
τική εξυπηρέτηση. Πάντα ψάχνουν ανθρώπους να ενταχθούν στην υπηρεσία οικιακής φροντίδας. 

  
                   
                Θεοδώρα Κυριάκου 

 Εκδήλωση για τα 25 χρόνια, Alpha Care Specialists

Οι παλιότεροι και νέοι της ομάδας του Alpha Care Specialists

Ρένα Παπαδόπουλου πρόεδρος  
της Alpha Care Specialists

Ο Σύνδεσμος Αγίου Αμβροσίου (ΗΒ)  ανακοινώνει 
σε όλα τα μέλη του ότι  την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 
θα γιορτάσει την ημέρα του Πολιούχου Αγίου του 
χωριού, στην εκκλησία Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστού, 

Wightman Road, Hornsey, London  N8 0LY και καλεί 
όλους τους συγχωριανούς όπως παρευρεθούν.   
Μετά τη Θεία Λειτουργία θα προσφερθούν τσάι και εδέσματα στις  
αίθουσες του σχολείου της εκκλησίας. 
Για οποιεσδήποτε πληροφορίες χρειάζεστε μπορείτε να επικοινω-
νήσετε με το γραφείο του Συνδέσμου στον αριθμό 020 8551 2094. 
Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου Συνδέσμου Αγίου Αμβροσίου. 

  Εορτή Αγίου Αμβροσίου 

Τραγούδια Δωδεκαημέρου 
με τον Ιωσήφ Παλιούρα

Ο Διευθυντής της Σχολής Βυ-
ζαντινής Μουσικής Πρωτο-
πρεσβύτερος Ιωσήφ Παλιού-
ρας σας καλεί στην πρώτη 
μουσική εκδήλωση προς τι-
μήν του νέου μας Αρχιεπισκό-
που Θυατείρων και Μεγάλης 
Βρετανίας κ.κ. Νικήτα, με 
θέμα «Κάλαντα Δωδεκαημέ-
ρου». 
Η εκδήλωση θα γίνει στο Ash-
mole Academy Cecil Road 
New Southgate N14 5RJ την 
Δευτέρα 9η Δεκεμβρίου 2019 
και ώρα 7-9μμ με ελεύθερη 
είσοδο, ενώ θα προσφέρονται 
αναψυκτικά. 
Μαζί με τον Πρωτοπρεσβύ-
τερο Ιωσήφ Παλιούρα συμμε-
τέχουν: η χορωδία της σχολής 

βυζαντινής μουσικής μαζί με ιεροψάλτες και παιδικές σχολικές 
χορωδίες, καθώς και η Ορχήστρα «Ρυθμός» με τους Γιάννη 
Γκαβαρδίνα (σαντούρι), Ρίτα Ζωβοΐλη (κανονάκι), Ρισέλ Μέτα 
(κιθάρα), Σταυρούλα Τρυφιάτη (καβάλι, κρουστά) και Νίκο Χιώ-
τογλου (πιάνο). Φιλική συμμετοχή και αφήγηση Βασίλης Παναγή 
και Κατερίνα Μπαροτσάκη. 
Είστε όλοι ευπρόσδεκτοι! 
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Άλλo ένα ενημερωτικό σεμινάριο διοργάνωσε για όλους τους 
παροίκους - και όχι μόνο - την περασμένη Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 
τo AKΕΛ Βρετανίας στο Kυπριακό Kοινοτικό Kέντρο. Τo θέμα του 
σεμιναρίου ήταν «Η πολιτική ισότητα στις Ομοσπονδίες, η περί-
πτωση της Κύπρου» με ομιλητές τους κ.κ Τoυμάζο Τσιελεπή (Νο-
μικό- Διεθνολόγο, Μέλος ΠΓ της ΚΕ ΑΚΕΛ, Επικεφαλής Γραφείου 
AΚΕΛ) και Σταύρη Καλοψιδιώτου (Nομικό-Διεθνολόγο, Μέλος ΚΕ 
ΑΚΕΛ, Μέλος Γραφείου ΑΚΕΛ).  

Τo σεμινάριο είχε επιτυχία με την αίθουσα του Κυπριακού 
Kοινοτικού Κέντρου να είναι κατάμεστη και τον κόσμο καθηλωμένο 
καθ’ όλη την διάρκεια των διαλέξεων. Το σεμινάριο άνοιξε ο κ. Αν-
δρέας Γρηγορίου Γραμματέας του ΑKEΛ Βρετανίας, ο οποίος κα-
λωσόρισε τους παρευρισκόμενους, παρουσίασε τους ομιλητές 
και τους έδωσε τον λόγο αφότου εξήγησε περιληπτικά τι θα περι-
λαμβάνουν οι δύο διαφορετικές διαλέξεις.  

Το πρώτο μέρος παρουσίασε η κ. Σταύρη Καλοψιδιώτου, η 
οποία έκανε μια εισαγωγή στην σημασία τέτοιου είδους διαλέξεων 
στην παροικία μας αλλά και γενικότερα, τονίζοντας ότι «είναι ση-
μαντικό οι Κύπριοι να κατανοήσουν ότι η πολιτική ισότητα δεν 
αποτελεί κυπριακή ιδιαιτερότητά, είναι μια αρχή την οποία ακο-
λουθούν μια σειρά από κράτη ανά τον κόσμο».  

 
           

Η ίδια εξήγησε ότι η πολιτική ισότητα συναντάται αποδεδειγμένα  
σε διεθνείς πρακτικές και επομένως είναι αυταπόδεικτο πως 

δεν συνιστά αντιδημοκρατική αρχή, αλλά προσπάθεια εξεύρεσης 
της χρυσής τομής ανάμεσα στα ατομικά και συλλογικά δικαιώ-
ματα. 

Στην συνέχεια η κ. Καλοψιδιώτου εξήγησε τους διαφορετικούς 
τρόπους που λειτουργεί η Δικοινοτικότητα, με παραδείγματα τα 
οποία εφαρμόζονται σε  διαφορετικά κράτη ανά τον κόσμο. Η κ. 
Καλοψιδιώτου έκλεισε την διάλεξή της υπενθυμίζοντας ότι το ίδιο 
το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Aνθρωπίνων Δικαιωμάτων σε μια σειρά 
αποφάσεων υποστηρίζει ότι η πολιτική ισότητα δεν συνιστά διά-
κριση. Αντιθέτως η έκφρασή της συνιστά απαραίτητο συστατικό 
κάθε δημοκρατικής κοινωνίας, όπως επεσήμανε η νομικός.  

Στο δεύτερο μέρος του σεμιναρίου ο κ.Τουμάζος Τσιελεπής επι-
κεντρώθηκε  στο κομμάτι της  πολιτικής ισότητας σε συνδυασμό 
με την αποτελεσματική συμμετοχή, στο πως θα εφαρμόζεται σε 
ένα ομοσπονδιακό κράτος και το πώς θα εκφράζεται ειδικότερα 
μέσα από την ομοσπονδιακή λύση του Κυπριακού.  Όπως ανέ-
φερε ο κ.Τσιελεπής «δεν υπάρχει καμία  ομοσπονδία στον κόσμο 
στην οποία οι δύο περιφέρειες να μην έχουν τις ίδιες αρμοδιότη-
τες». Ο ίδιος συνέχισε υπογραμμίζοντας πως «οι Κύπριοι και ιδι-
αίτερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, δεν θα 
έπρεπε να αναρωτιούνται ούτε στιγμή για την εφαρμογή της Δι-
ζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, καθώς η Δικοινοτικότητα 
υπάρχει ως έκφραση πολιτικής ισότητας μέσα στο ίδιο μας το Σύ-
νταγμα του 1960» «Δικοινοτικότητα με βάση το Σύνταγμα του ‘60 
σημαίνει ότι και οι δύο κοινότητες έχουν αποτελεσματική συμμε-
τοχή σε όλα τα όργανα εξουσίας και στη λήψη σημαντικών απο-
φάσεων, καθώς και  χωρισμένοι θεσμοί και αρμοδιότητες» εξήγησε 
καταληκτικά.  

Στο τέλος της  διάλεξης ο κ. Ανδρέας Γρηγορίου ευχαρίστησε 
για άλλη μια φορά τους ομιλητές και έδωσε τον λόγο στο κοινό να 
θέσει οποιαδήποτε ερώτηση άφησε αναπάντητη ή δημιούργησε 
η διάλεξη. Σε αυτό το σημείο οι νέοι παρευρισκόμενοι έδειξαν ιδι-
αίτερο ενδιαφέρον, κάνοντας αρκετές ερωτήσεις στους ομιλητές.  

Αξίζει να σημειώσουμε πως το προηγούμενο βράδυ, την Τρίτη 
19 Νοεμβρίου οι ομιλητές παρευρέθηκαν στο Κυπριακό Κοινοτικό 
Kέντρο στο Κάρντιφ, όπου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία ένα 
σεμινάριο με τίτλο «Ομοσπονδία και Κυπριακό» για τους παροί-
κους της Ουαλίας.   

                    
                        Θεοδώρα Κυριακου

Επιτυχές άλλο ένα σεμινάριο του ΑΚΕΛ Βρετανίας

Στιγμιότυπο από το σεμινάριο «Ομοσπονδία και Κυπριακό» 
στο  Cardiff, στις 19 Nοεμβρίου 

Η κ. Σταύρη Καλοψιδιώτου στο σεμινάριο «Η πολιτική ισότητα 
στις Ομοσπονδίες, η περίπτωση της Κύπρου»

Ο κ Τoυμάζος Τσιελεπής στο σεμινάριο που διοργάνωσε το 
Ακελ Βρετανίας στο Κοινοτικό Κέντρο στις 20 Νοεμβρίου

Σας προσκαλούμε, την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019 στις 
20:00 στο Penridge Suite, 470 Βowes Road,Αrnos Grove 
N11 1NL  στην προβολή της μικρού μήκους ταινίας του Βα-
σίλη Παναγή “Love above all”. Μετά την προβολή της ταινίας, 
θα  ακολουθήσει Q&A με τους ηθοποιούς και όλους όσους 
εργάστηκαν για την αυτή. 
Η πλοκή της ταινίας περιγράφει ένα έρωτα που χάθηκε στην 
Τουρκική εισβολή του 1974 στην Κύπρο , όπου οι πρωταγω-
νιστές  μετά απο 45 χρόνια ξανασυναντιούνται στο Λονδίνο. 
Ηθοποιοί: Barish Balikdjioglou, Shadiye Balikdjioglou, Osman 
Balikdjioglo, Tina Euri, Fivos Alexandrou, Kat Neocleous, 
Katerina Barotsaki, Lee Michaels,Vasilis Panayi 
 
Σκηνοθεσία/Σενάριο: Bασίλης Παναγής  

Προβολή ταινίας μικρού μήκους   
                 “Love above all” 

Του Αντώνη Αντωνιάδη, 
Υποστηρίξτε τον χορό μας 
 Οι δύο ενοποιημένοι Σύνδεσμοι Ηλικιωμένων, ΄Cypriot Elders 
in Enfield΄ και ‘Tiverton in Camden’ γιορτάζουν από κοινού τα 
Χριστούγεννα.  
Ο πρόεδρος του Tiverton μ. Φάνος Χ. Μιχαήλ απεβίωσε πρό-
σφατα. Δυστυχώς ο σύνδεσμός του είχε πάρει τον δρόμο της 
διάλυσης. Ευτυχώς - έπειτα από συνάντηση αντιπροσωπειών- 
επετεύχθη η πλήρης ενοποίηση με τον ΄Cypriot Elders in Enfield΄ 
που είναι παρόμοιός του και έχει ίδιο σκοπό όσον αφορά τους 
ηλικιωμένους.  
Όπως μας δήλωσαν οι αντιπρόσωποι, θα γιορτάσουν από κοινού 
τα Χριστούγεννα εις μνήμην και τιμή του αποβιώσαντος προ-
έδρου και για χάρη όλων των μελών στο Κυπριακό Κοινοτικό 
Κέντρο, Earlham Grove,Wood Green, London N22 5HJ το Σάβ-
βατο 7 Δεκεμβρίου και ώρα 1.00μμ-5.00μμ με ωραίο φαγητό και 
ωραία μουσική του συμπατριώτη μας Νίκου Σιακόλα. 
Καλούν όλα τα μέλη των δύο ενοποιημένων συνδέσμων και τους 
φίλους τους για να γιορτάσουν όλοι μαζί τα Χριστούγεννα. Εύ-
χονται στα μέλη τους, στους φίλους τους και σε όλους γενικά 
«ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ, ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΧΡΟΝΟ 
ΚΑΙ ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΑΣ» 

Οι ενοποιημένοι Σύνδεσμοι  
γιορτάζουν μαζί τα Χριστούγεννα

Ο σύνδεσμος Ελληνοκυπρίων γυναικών διοργανώνει εκδρομή 
στο WESTON SUPER MARE για τη γιορτή του Αποστόλου Αν-
δρέα. Μετά τη μεγάλη επιτυχία που είχε η εκδρομή μας στο Bath, 
τώρα είμαστε έτοιμοι για το επόμενό μας ταξίδι. 
Ελάτε να πάμε όλοι μαζί στο παραθαλάσσιο Weston Super Mare 
ή αλλιώς Weston, σε μια πόλη στο North Somerset England στο 
Bristol Channel 18 μίλια νοτιοδυτικά του Bristol.  
Επίσης, θα επισκεφτούμε το Cheddar ένα χωριό/ πόλη γνωστό 
για το τυρί Cheddar και εκεί θα επισκεφτούμε τις ξακουστές σπη-
λιές με τους σταλακτίτες. Επίσης, στο Weston βρίσκεται η εκκλησία 
του Αποστόλου Ανδρέα την οποία και θα επισκεφτούμε  
Ελατε να πάμε όλοι μαζί παρέα. Ξεκινούμε στις 29 Νοεμβρίου και 
επιστρέφουμε αργά το απόγευμα στις 30 Νοεμβρίου  Στη τιμή 
συμπεριλαμβάνεται το λεωφορείο, ξενοδοχείο με πρωινό afternoon 
tea, η επίσκεψη στις σπηλιές, το δείπνο και επίσκεψη στη εκκλησία    
Για κρατήσεις θέσεων και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε 
να επικοινωνείτε στα τηλ 07404403597 / 07940419569 

Eκδρομή στο WESTON SUPER MARE 
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Καλλιτεχνικά Νέα με τον Βασίλη Παναγή

Αγαπητοί αναγνώστες 
Καλή εβδομάδα και καλό διάβασμα.  
Διαβάστε, λοιπόν, για κάποιες εκδηλώσεις 
που θα γίνουν και κάντε μια προσπάθεια 
να βρεθείτε εκεί. 
• Εκδηλώσεις για τα 25 χρόνια του Ελληνι-
κού Κέντρου Λονδίνου. 
Στις 29 και 30 Νοεμβρίου αυτή την Παρα-
σκευή και το Σάββατο, με ένα διήμερο εκ-
δηλώσεων θα γιορτάσει το Ελληνικό Κέ-
ντρο Λονδίνου τα 25 χρόνια του από τότε 
που άρχισε τη λειτουργία του. Το πρό-
γραμμα περιλαμβάνει προβολές κινηματο-
γραφικών ταινιών, συναυλίες,  καθώς και 
ένα μεγάλο πάρτυ. Όλοι είστε ευπρόσδε-
κτοι. 
Την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου το πρό-
γραμμα περιλαμβάνει την ταινία του 
Άδωνη Φλωρίδη  “Ρόσμαρι”, συναυλία με 
την Ηρώ, και την ταινία του Τάσου Μπουλ-
μέτη “1968”.  
Το Σάββατο 30 Νοεμβρίου το πρόγραμμα 
περιλαμβάνει τις κινηματογραφικές ται-

νίες “Νοτιάς” και “1968” του Τάσου 
Μπουλμέτη, συναυλία της Κατερίνας Πο-
λέμη με την ομάδα της, και  πάρτυ με τον 
DJ Αυγουστίνο. 
Για περισσότερες πληροφορίες και πιο 
αναλυτικό πρόγραμμα τηλεφωνήστε στο 
020 7487 5060.      
 
•Η Δήμητρα Γαλάνη στο Λονδίνο.  
Η μεγάλη Ελληνίδα τραγουδίστρια Δήμη-
τρα Γαλάνη με τις μεγάλες επιτυχίες, επα-
νέρχεται στο Λονδίνο την Τρίτη 3 Δεκεμ-
βρίου όπου θα εμφανιστεί στο Union 
Chapel. Η συναυλία αρχίζει στις 8.00μ.μ. 
και είναι ακόμα μία προσφορά της ομάδας 
Ark4Art and Prospero.  
   
• Αυτοσχεδιασμοί 
Παρουσίαση Φωτογραφικού Λευκώματος 
της Δόκτορος Ευδοξίας Ζ. Φασούλα με τί-
τλο Αυτοσχεδιασμοί, θα παρουσιαστεί την 
Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου στο Οίκημα της 
Ελληνικής Κυπριακής Αδελφότητας στο 

Britannia Road, London N12 9RU, στις 7.45 
το βράδυ.  
Ομιλητές θα είναι η ίδια η Δόκτωρ Ευδοξία 
Ζ. Φασούλα, συγγραφέας -δικηγόρος, και 
ο Ευάγγελος Σ. Κουδωνάς και αυτός δικη-
γόρος αλλά και φωτογράφος καθώς και 
μουσικός.  
Επίσης θα μιλήσει ο Γενικός Πρόξενος της 
Κύπρου κύριος Θεόδωρος Γκώτσης.  
Η παρουσίαση Αυτοσχεδιασμοί, διοργανώ-
νονται από την Εθνική Κυπριακή Ομοσπον-
δία, και είναι ένα γραφολογικό φωτογρα-
φικό οδοιπορικό στους δρόμους της 
Αθήνας.    
 
•ΚΥΠΡΟΣ 74 – Πίστη, Ελπίδα, Προσμονή.  
Εγκαίνια έκθεσης ζωγραφικής της Νίκης 
Χατζούλη Θα γίνουν την Τετάρτη 4 Δεκεμ-
βρίου στις 7.00 το βράδυ στο Οίκημα της 
Κυπριακής Αδελφότητας στο Britannia 
Road, London N12 9RU. 
Την έκθεση με γενικό τίτλο  ΚΥΠΡΟΣ 74 – 
Πίστη, Ελπίδα, Προσμονή,  διοργανώνει η 

Ελληνική Κυπριακή Αδελφότητα Λονδίνου 
και τα εγκαίνια θα τελέσει ο Πολιτιστικός 
Σύμβουλος της Κυπριακής Ύπατης Αρμο-
στείας Δόκτορας Μάριος Ψαράς.  
 
•Έκθεση ζωγραφικής της Αντωνίνας Αδά-
μου. 
Παραμένει ανοιχτή η έκθεση ζωγραφικής 
της συμπατριώτισσας μας Αντωνίνας Αδά-
μου στα γραφεία του κυρίου Τώνη Ούρη,  
Anthony Webb, 348 Green Lanes, Palmers 
Green, N13, 
Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τα 
Χριστούγεννα και μπορούν οι ενδιαφερό-
μενοι να την επισκέπτονται καθημερινά.  
Περισσότερες πληροφορίες στο www.face-
book.com/events 
 
Αυτά για τώρα, Σας χαιρετώ. Δικός σας 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ 

Η παροικιακή εκπαίδευση μέσα από τα μάτια του Σάββα Παυλίδη

Οι πιστοί φίλοι 
του Ελεύθερου Πα-
νεπιστημίου, που 
οργανώνεται για 
17ο χρόνο από το 
Πανεπιστήμιο Κύ-
πρου και την Ελλη-
νική Κυπριακή 
Αδελφότητα, για 
την ομογένεια του 

Λονδίνου, είχαν την ευκαιρία να ακούσουν και να 
ανταλλάξουν γνώμες και απόψεις, με ένα  πολύ 
καλό φίλο και συνεργάτη, το γνωστό εκπαιδευτικό 
Σάββα Παυλίδη,  πρώην  Σύμβουλο Εκπαίδευσης 
της Κυπριακής  Ύπατης Αρμοστείας και προϊστά-
μενο της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής 
(ΚΕΑ) που υπηρέτησε με ζήλο για πολλά χρόνια 
τα Ελληνικά παροικιακά σχολεία,  για το πολύ εν-
διαφέρον και καυτό θέμα «Ο ρόλος της οικογέ-
νειας και της Ελληνικής Παροικιακής Εκπαίδευ-
σης (ΕΠΕ) στη διατήρηση της εθνικής ταυτότητας 
της ομογένειας και το μέλλον της ελληνικής δια-
σποράς στις χώρες υποδοχής». 

Μιλώντας στην Ελληνική Κυπριακή Αδελφότητα 
στις 21 Νοεμβρίου, ο κ. Σάββας Παυλίδης ευχα-

ρίστησε τόσο τους παρευρισκομένους όσο και 
τους διοργανωτές για την ευκαιρία που του έδω-
σαν να μοιραστεί τις σκέψεις και τους προβλη-
ματισμούς του. Σκοπός της διάλεξής του, όπως 
ο ίδιος ξεκαθάρισε, ήταν να ανακινήσει και να 
προβάλει μερικούς γνωστούς αλλά ανησυχητι-
κούς προβληματισμούς, που απασχολούν σο-
βαρά όλους όσοι ενδιαφέρονται πραγματικά για 
το μέλλον της ΕΠΕ και της Ελληνορθόδοξης ομο-
γένειάς μας στο Η.Β. και κατ’ επέκταση, σε όλες 
τις χώρες του πλανήτη μας, όπου υπάρχουν από-
δημοι ΄Έλληνες (Ελλαδίτες και Κύπριοι) με την 
ελπίδα ότι θα προκαλέσει το αναγκαίο ενδιαφέρον 
για άμεση δράση. 

Ο ίδιος υπογράμμισε τη μεγάλη σπουδαιότητα 
της Ελληνικής γλώσσας, επικαλούμενος τις από-
ψεις σημαντικών προσωπικοτήτων και ιστορικά 
διαβήματα. Προχωρώντας στην παρουσίαση της 
εισήγησής του, ο κ. Παυλίδης έκανε αναφορά 
στους σκοπούς και στόχους της ΕΠΕ, ο βασικό-
τερος των οποίων είναι η διατήρηση και καλλιέρ-
γεια της ελληνικής γλώσσας και της εθνικής, θρη-
σκευτικής και πολιτιστικής ταυτότητας του 
Ελληνικού πολιτισμού. Συνέδεσε δε την επίτευξή 
τους με την εκ μέρους της οικογένειας και του 
Ελληνικού Παροικιακού Σχολείου κατανόηση και 
εφαρμογή στην πράξη των στοιχείων, που απορ-
ρέουν από την έννοια συναφών όρων, που συν-
δέονται με τις επιδιώξεις της οικογένειας και της 
ΕΠΕ. Τέτοιες έννοιες είναι η παράδοση, ο πολιτι-
σμός, η κληρονομιά, η παιδεία, η αγωγή, η εκ-
παίδευση, η εθνικότητα και η ταυτότητα. Ανέλυσε 

δε τις έννοιες 
αυτές, παρου-
σιάζοντας συγ-
χρόνως σειρά 
πρακτικών ει-
σηγήσεων για 
παροχή στα 
παιδιά και τους 
νέους ευκαιριών 
για βιωματική 
αγωγή (όπως οι 
επισκέψεις σε 
μουσεία, οι πα-
ρακολουθήσεις 
διαλέξεων και 
προβολών, οι 
επισκέψεις στην 
πατρίδα κλπ.). 
Με βιωματική 
αγωγή, τη μί-
μηση καλών 
κ ο ι ν ω ν ι κ ώ ν 
προτύπων και 
το παράδειγμα 
π α ρ έ χ ο ν τ α ι 
εξαιρετικές ευ-
καιρίες στα παι-
διά και τους νέ-
ους μας προς 
εμπέδωση των 
επιστημονικών 
επιτευγμάτων 

και των πνευματικών και ηθικών αξιών του Ελ-
ληνισμού ανά τους αιώνες, ώστε να νιώσουν πε-
ρηφάνια για την καταγωγή τους, να θελήσουν να 
μάθουν την Ελληνική γλώσσα και να επιδιώκουν 
να βιώνουν τα ήθη και έθιμα των προγόνων τους, 
ώστε να  διατηρήσουν την ταυτότητά τους. 

Τονίζοντας στη συνέχεια ότι κύρια έγνοια των 
αποδήμων Ελλήνων στις χώρες υποδοχής τους 
ήταν από την αρχή της αποδημίας τους η διατή-
ρηση της ταυτότητας των παιδιών τους, αναφέρ-
θηκε στις προτεραιότητες, που έθεσαν στη ζωή 
τους με την εγκατάστασή τους στη ξένη γη (εξεύ-
ρεση εργασίας, στέγαση, ίδρυση εκκλησιών και 
σχολείων, εκπαίδευση των παιδιών). Επεσήμανε 
επίσης τον καταλυτικό ρόλο, που έπαιξε η ου-
σιαστική στήριξη των προσπαθειών τους από 
την Ελλάδα και την Κύπρο με την ίδρυση Εκπαι-
δευτικών Αποστολών από τις μητροπόλεις, την 
δωρεάν παροχή βιβλίων, εκπαιδευτικού υλικού 
και επαγγελματικής βοήθειας από προσοντού-
χους δασκάλους στην οργάνωση των ΕΠΣ, τα 
οποία αναβαθμίστηκαν αισθητά. 

Εξετάζοντας στη συνέχεια την παρεχόμενη 
ΕΠΕ στα παιδιά παρατήρησε δραματική μείωση 
των μαθητών σε σχέση με το παρελθόν. Ανα-
φέρθηκε και στην νέα γενιά γονέων οι οποίοι 
στην πλειοψηφία τους θεωρούν ότι τα παιδιά 
τους έχουν καλύτερες ευκαιρίες για μόρφωση σε 
άλλους τομείς και όχι στα ΕΠΣ. Η μεγαλύτερη 
μερίδα νέων έχει αρχίσει να αφελληνίζεται, τόνισε 
ο κ. Παυλίδης, επισημαίνοντας την άμεση ανάγκη 
για λήψη δραστικών μέτρων και ενεργοποίηση 
της νέας γενιάς, την οποία κρίνει απαραίτητη για 
την επιβίωση της ομογένειάς μας.  Ολοκληρώ-
νοντας τον συλλογισμό του ο ομιλητής κατέθεσε 
τις προσωπικές του προτάσεις που θα συμβάλ-
λουν στην αναβάθμιση των ΕΠΣ. 

Αναφορικά με διάφορα ειδικά πακέτα εκπαι-
δευτικών προγραμμάτων, που τέθηκαν κατά και-
ρούς στη διάθεση των εκπαιδευτικών και των δα-
σκάλων, εξέφρασε αμφιβολίες κατά πόσο 
αξιοποιήθηκαν ικανοποιητικά και αναφέρθηκε λε-
πτομερώς στα κυριότερα από αυτά.Η Κυπριακή 
Εκπαιδευτική Αποστολή (ΚΕΑ) και ο ίδιος προ-
σωπικά, ως Προϊστάμενός της, πρόσθεσε ο κ. 
Παυλίδης, συμμετείχαν ενεργά για πέντε συνεχή 
χρόνια στην παραγωγή των προγραμμάτων αυ-
τών. Ανάλαβαν δε διάφορες ευθύνες για τον κα-
ταρτισμό τ ους. Στη διάρκεια μάλιστα της πιλοτικής 
εφαρμογής τους η αίθουσα συνεδριών της ΚΕΑ 
είχε μετατραπεί τότε σε μια από τις βάσεις του 
Δικτύου Σχολείων και Τμημάτων Ελληνικής 
Γλώσσας, που συγκροτήθηκαν ανά τον κόσμο 
και λειτούργησαν πιλοτικά στην προσπάθεια ανά-
πτυξης κοινού συστήματος ηλεκτρονικής διδα-
σκαλίας – μάθησης εξ αποστάσεως. Όπως όμως 
ανέφερε ο κ. Παυλίδης, επειδή αφυπηρέτησε το 
2012, πριν ολοκληρωθεί το πιλοτικό πρόγραμμα 
εφαρμογής των προγραμμάτων αυτών, δεν είναι 
βέβαιος για το βαθμό αξιοποίησης αυτών των 
προγραμμάτων, τα οποία είναι, ίσως, δυνατό να 
αξιοποιηθούν περισσότερο και να συμβάλουν 
στην επιδιωκόμενη αναβάθμιση των ΕΠΣ. 

Τελειώνοντας ο κ. Παυλίδης υπέβαλε τρεις συ-
γκεκριμένες εισηγήσεις προς διάσωση της ΕΠΕ, 
αναβάθμισή της και αποφυγή του διαφαινόμενου 
κινδύνου συρρίκνωσής της, αν όχι της κατάρρευ-
σής της, με αντίστοιχες αρνητικές συνέπειες στη 
συνέχιση της ύπαρξης και ομαλής λειτουργίας 
των παροικιακών οργανισμών, σωματείων και 
σωματείων της ομογένειας. Συγκεκριμένα πρό-
τεινε την σύσταση επιτροπής που θα συνεργάζε-
ται με τις εκκλησιαστικές αρχές, την σύσταση επι-
τροπής που θα έρχεται σε επαφή με τα κατά 
τόπους ΕΠΣ καθώς και με αγγλικά πανεπιστήμια 
και τρόπους εξεύρεσης οικονομικών πόρων για 
την κάλυψη των εξόδων που θα προκύψουν από 
τα παραπάνω. 

Ακολούθησαν  ερωτήσεις και μια εποικοδομη-
τική και γόνιμη ανταλλαγή απόψεων στην οποία  
τονίστηκαν καίρια ζητήματα. Στη διάλεξη παρέ-
στησαν ο αιδεσιμολογιότατος Ιωσήφ Παλιούρας, 
Πρόεδρος της ΕΚΟ  Χρίστος Καραολής, οι κυρίες 
Βασιλική Κούμα και Βασιλική Τσιλογιάννη, προ-
ιστάμενες της Κυπριακής και Ελληνικής Αποστο-
λής αντιστοίχως, ο Πρόεδρος των Ελληνορθοδό-
ξων Κοινοτήτων Μάριος Μηναίδης, ο 
αντιπρόεδρος του ΔΗΣΥ Η.Β Γιάννης Κούβαρος, 
η δημοσιογράφος Φανούλα Αργυρού,  ο καθη-
γητής Πέτρος Καρατσαρέας οι γνωστοί εκπαιδευ-
τικοί Αντωνία Καστελλανίδου, Μαρία  Καραολή, 
Μιχάλης Αγαθού,   Αντρούλα Πέτρου κα αρκετοί 
συμπατριώτες μας.   

   Διάλεξη Ελεύθερου Πανεπιστημίου στην Ομογένεια του Λονδίνου: «Ο ρόλος της οικογένειας και της Ελληνικής Παροικιακής Εκπαίδευσης (ΕΠΕ) στη διατήρηση της εθνικής ταυτότητας 
   της   ομογένειας και το μέλλον της ελληνικής διασποράς στις χώρες υποδοχής». 
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Mιλoύν στην ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗ για την νέα τους εταιρεία διοργάνωσης εκδηλώσεων PLP MUSIC 

 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΛΛΗΣ

Η PLP Music UK «συστήνεται» στο Λονδίνο 
Η PLP Music UK, εταιρεία διοργάνωσης εκδη-
λώσεων που ξεκίνησε να δραστηριοποιείται 
μόλις έναν μήνα πριν στο Λονδίνο, υπόσχεται 
αξέχαστες βραδιές για όλη την οικογένεια με 
αγαπημένους καλλιτέχνες από την Ελλάδα και 
την Κύπρο. Για τους κκ Παναγιώτη Λάλλη, man-
aging director και Γιώργο Γεράσιμο, event man-
ager οι συστάσεις είναι περιττές, αφού 
αμφότεροι μετρούν χρόνια εμπειρίας στον χώρο 
της μουσικής και είναι γνωστοί μέσα από τις συ-
νεργασίες τους με μεγάλα ονόματα του πεντα-
γράμμου.  
Οι δυο τους μέσα από τις σελίδες της Παροικια-
κής μιλούν για το νέο εγχείρημά τους, ενώ σας 
καλούν στο πιο κεφάτο πρωτοχρονιάτικο πάρτι 
που θα πραγματοποιηθεί στο Ark Royal Venue, 
με τους Ματθαίο Γιαννούλη, Αντώνη Γαμπιε-
ράκη και Στέλλα Στυλιανού επί σκηνής και τον 
DJ Zorba Mario να ξεσηκώνει τον κόσμο από τα 
decks. Φυσικά σε κάθε τραπέζι θα υπάρχουν 
πεντανόστιμα φαγητά και ποτά, η καθιερωμένη 
βασιλόπιτα καθώς και λαχνοί διαθέσιμοι για 
όποιον νοιώθει… τυχερός. 
Παναγιώτης Λάλλης «Η PLP φέρνει τον 
κόσμο κοντά στους καλλιτέχνες» 
 «Στον χώρο της μουσικής ξεκίνησα το 1984 ως 
κιθαρίστας, ενώ από το 1985 έως και το 1990 
συνεργαζόμουν με τον Βασίλη Παπακωνσταντί-
νου. Από εκεί και πέρα δούλεψα με πολλούς 
καλλιτέχνες της ελληνικής δισκογραφίας ως κι-
θαρίστρας, ενορχηστρωτής, ηχολήπτης, συνθέ-
της και στιχουργός μέχρι το 2012,που ήρθα στο 
Λονδίνο» εξήγησε ο κ. Λάλλης μιλώντας στην 
συνέχεια για την εταιρεία που, όπως μας ενημέ-
ρωσε, έχει την έδρα της στην Αθήνα. 
Τι διαφορετικό, όμως, ήρθε για να προσφέρει η 
PLP Music UK; Ο ίδιος απαντά «η αγορά δεν 

είναι κορεσμένη. Δουλειά υπάρχει για όλους και 
παντού. Το θέμα είναι πως θα το προσεγγίσεις. 
Δικός μας σκοπός είναι να φέρουμε τον ακρο-
ατή κοντά στην μουσική, όχι απλά να κάνουμε 
ένα event για να βγάλουμε χρήματα. Το κά-
νουμε επειδή το αγαπάμε, αυτό το πράγμα είναι 
η ζωή μας». 
Όπως συχνά 
παρατηρεί ο κ. 
Λάλλης ο κό-
σμος που πη-
γαίνει σε ένα 
live ή σε μία 
συναυλία για 
να απολαύσει 
τους αγαπημέ-
νους του καλ-
λιτέχνες, τους 
βλέπει μόνο 
πάνω στην 
σκηνή. Όμως 
ο ίδιος έχει μία 
νέα πρόταση 
«από την μία 
πλευρά είναι 
καλό να υπάρ-
χει η από-
σταση με το 
κοινό , για να 
‘θεοποιείται’ ο 
καλλιτέχνης. 
Αλλά από την 
άλλη αυτός που δίνει τα χρήματά του θα ήθελε 
να έχει μία πιο κοντινή επαφή με τον καλλιτέ-
χνη. Να του κάνει μία χειραψία, να τον αγκαλιά-
σει, να βγουν μαζί μία φωτογραφία. Αυτός είναι 
ο βασικός σκοπός μας. Δηλαδή η PLP Music 
UK θέλει να φέρει κοντά αυτόν που ακούει μου-

σική με τον τραγουδιστή ή μουσικό που αγα-
πάει».  
«Ετοιμάζουμε μία μεγάλη εκδήλωση για το 
βράδυ της Πρωτοχρονιάς, με αγαπημένα ονό-
ματα Κατά την διάρκεια του πάρτι ο συνεργάτης 
μου, Γιώργος Γεράσιμος θα παρουσιάσει δύο 

καινούργια 
κομμάτια που 
του έγραψα 
εγώ. Για τις 14 
Φλεβάρη, 
ημέρα του 
Αγίου Βαλεντί-
νου, έχουμε 
κλείσει τον 
Αλέκο Ζαζό-
πουλο, γνωστό 
κυρίως για την 
επιτυχία του 
‘Στην υγειά της 
αχάριστης’» 
συμπλήρωσε ο 
κ. Λάλλης μι-
λώντας για τις 
εκδηλώσεις της 
εταιρείας 
«έχουμε προ-
τάσεις από τον 
κόσμο για να 
φέρουμε διά-
φορους καλλι-
τέχνες, αλλά 

χρειάζεται προσοχή. Σκοπός μας είναι να περά-
σει καλά όλη η οικογένεια. 
Δεν θέλουμε να ενοχλήσουμε άλλους event 
managers που διοργανώνουν συναυλίες. Γι’ 
αυτό προσπαθούμε να μην συμπίπτουν οι ημε-
ρομηνίες με άλλες εκδηλώσεις, αλλά και αν συ-

μπέσουν είναι βασικό να έχεις πάντα την εξυ-
πνάδα να μιλήσεις μαζί τους ώστε να μην 
υπάρξουν παρεξηγήσεις. Είναι πολύ λεπτά τα 
ζητήματα που διαχειριζόμαστε σε αυτήν την 
δουλειά». 
Κλείνοντας, ο ίδιος ενημέρωσε πως η PLP 
Music UK είναι και δισκογραφικό label, ενώ πα-
ράλληλα διαθέτει δικό της στούντιο. Αυτό σημαί-
νει πως όποιος καλλιτέχνης ενδιαφέρεται έχει 
την δυνατότητα να κάνει release οποιοδήποτε 
cd ή single σε συνεργασία με την εταιρεία.  
Γιώργος Γεράσιμος «Ελλάδα και Κύπρος 
μαζί στο Λονδίνο» 
«Έχουμε ένα μεγάλο backround πάνω στην 
μουσική» σημείωσε παίρνοντας τον λόγο ο κ. 
Γεράσιμος «ως επαγγελματίας πρέπει να έχεις 
αυτό το υπόβαθρο για να μπορείς να περνάς 
καλά με όλους, να μην υπάρχουν παρεξηγή-
σεις. Αν μπορείς να ξεπεράσεις ζήλιες και μίση, 
αν είσαι ταπεινός, χωρίς να έχεις κακία μέσα 
σου θα πας μπροστά».  
«Ο λόγος που διαλέξαμε τους συγκεκριμένους 
καλλιτέχνες είναι πως επιδιώκουμε να φέρουμε 
Ελλάδα και Κύπρο μαζί στο Λονδίνο. Ο Γιαν-
νούλης έχει έρθει ξανά στο παρελθόν και αγα-
πήθηκε, ο Αντώνης Γαμπιεράκης είναι 
καινούργιος καλλιτέχνης, ανερχόμενος και νο-
μίζω πως θα αρέσει στο κοινό. Όσο για την 
Στέλλα Στυλιανού - με την οποία έχω συνεργα-
στεί παλαιότερα - έχω να πω τα καλύτερα 
λόγια» εξήγησε προσθέτοντας πως  «τα events 
μας είναι οικογενειακά, γι’ αυτό και πλάι στους 
καλλιτέχνες βάλαμε DJ για την νεότερη γενιά. 
Θέλουμε ο κόσμος να φάει, να διασκεδάσει και 
να περάσει καλά». 
 

       Συνέντευξη: Χαρά Καϊμάκη   
                                Θεοδώρα Κυριάκου
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Τίποτα δεν παύει να με εκπλήσσει σχετικά με τους Συντηρητικούς, 
την προπαγάνδα τους και τις μισές αλήθειες που διαδίδουν στο 
εκλογικό σώμα εν όψει γενικών εκλογών. Ως εκ τούτου, δράττομαι 
της ευκαιρίας για να διευκρινίσω ορισμένα πράγματα που είναι 
πραγματικά γεγονότα.  
Παραπληροφόρηση από τους Συντηρητικούς 
 Στην London borough of Enfield οι Συντηρητικοί με τους οπαδούς 
τους διαδίδουν παραπληροφορίες στην περιοχή υποστηρίζοντας 
ότι δήθεν θα ανοίξουν εκ νέου εγκαταλελειμμένους αστυνομικούς 
σταθμούς. Επιπλέον, ισχυρίζονται ότι θα βάλουν 250 ακόμη αστυ-
νομικούς στο Δήμο μόνο. Τα ψέματα από τους Συντηρητικούς συ-
νεχίζονται και δεν θα σταματήσουν.  
Όλα αυτά είναι απίστευτα και θα ήθελα να αντικρούσω την προ-
παγάνδα των συντηρητικών που βασίζεται σε ψεύτικα μηνύματα.  
Η αλήθεια είναι ότι από το 2010 ο αριθμός αστυνομικών έχει μει-
ωθεί κατά 21.000 σε όλη τη χώρα 
λόγω των μέτρων λιτότητας των Συ-
ντηρητικών. Επιπλέον από το 2010, 
κάτω από μία Συντηρητική Κυβέρ-
νηση, τα αστυνομικά τμήματα στην 
περιοχή του δήμου του Enfield  
έχουν κλείσει εξαιτίας των άγριων 
περικοπών από μία άσχετη Κυβέρ-
νηση. Οι αστυνομικοί σταθμοί που 
έκλεισε η Κεντρική Κυβέρνηση πε-
ριλαμβάνουν τις περιοχές Winch-
more Hill  Southgate, Enfield και 
Wood Green - για να αναφέρουμε 
μόνο μερικές-.  Έχουν, λοιπόν, το 
απίστευτο θράσος να ισχυρίζονται 
ότι εάν επανεκλεγούν θα ανοίξουν 
εκ νέου αυτούς τους σταθμούς που 
οι ίδιοι εξ αρχής έκλεισαν. 
Δυστυχώς, το βίαιο έγκλημα στο 
Λονδίνο που σχετίζεται με περιστατικά μαχαιρωμάτων έχει αυξηθεί 
σε ποσοστό σχεδόν 400% από το 2010. Αυτό το ανεξέλεγκτο κύμα 
εγκλήματος στο Λονδίνο είναι λάθος της κυβέρνησης των Τόρυδων. 
Μόνο στο βόρειο Λονδίνο υπήρξε ένα μεγάλο κύμα ληστειών, βί-
αιων επιθέσεων και πορτοφολιών τα τελευταία χρόνια. 
Τα πιο ευάλωτα θύματα είναι οι ηλικιωμένοι, τα παιδιά και οι έγκυες. 
Τα περισσότερα εγκλήματα διαπράττονται σε λεωφορεία του Λον-
δίνου, στις σιδηροδρομικές υπηρεσίες και στους κεντρικούς δρό-
μους. Λόγω του κλεισίματος των αστυνομικών Τμημάτων σε όλη 
τη χώρα από τους Τόρι τα υπάρχοντα αστυνομικά τμήματα είναι 
υπερφορτωμένα με έγγραφα και υποθέσεις. Για παράδειγμα, αν 
είστε θύμα ενός εγκλήματος στο Όουκγουντ το πλησιέστερο αστυ-
νομικό τμήμα να αναφερθεί το έγκλημα είναι αυτό του Έντμοντον, 
το οποίο απέχει σημαντικά.  
Οι αριθμοί του εγκλήματος θα διπλασιαστούν κάτω από τους 
συντηρητικούς 
 Ένφιλντ και Χάρινγκεϊ μοιράζονται τον μικρό αριθμό των αστυνο-
μικών. Αυτό που οι Συντηρητικοί και οι φίλοι τους δεν θα σας πουν 
είναι ότι τα κελιά των φυλακών είναι γεμάτα και κάποια εγκλήματα 
μένουν ατιμώρητα. Για παράδειγμα, ένας περιβόητος ληστής στην 

περιοχή Palmers Green που λήστεψε πάνω από μια ντουζίνα αν-
θρώπους χρησιμοποιώντας ένα μαχαίρι γλίτωσε από τη φυλακή 
επειδή συμφώνησε ότι θα αναλάβει μαθήματα εκπαίδευσης στην 
ξυλουργική. Κάτι δεν πάει καλά με το σύστημα απονομής δικαιο-
σύνης.  
Οι Συντηρητικοί επιτρέπουν στους εγκληματίες να αποφυλακισθούν 
και έχουν επιτρέψει την ιδιωτικοποίηση της λειτουργίας των φυλα-
κών. Αυτό είναι λάθος και ντροπή για τους Συντηρητικούς που 
μας κάνουν κήρυγμα για το πώς θα αντιμετωπίσουν το έγκλημα. 
Μια Εργατική Κυβέρνηση θα φέρει την τάξη σε όλη τη χώρα 
 Οι Εργατικοί κατέστησαν σαφές ότι, αν εκλεγούν, θα χτίσουν πε-
ρισσότερες φυλακές για να φυλακίσουν εγκληματίες αντί να τους 
δώσουν ένα ελεύθερο πέρασμα. Αν εκλεγεί μία Εργατική Κυβέρ-
νηση θα ανοίξει εκ νέου αστυνομικά τμήματα που δεν έχουν που-
ληθεί, προκειμένου να μετατραπούν σε πολυτελή διαμερίσματα. 
Θα επαναφέρουμε 10.000 αστυνομικούς στους δρόμους του Λον-
δίνου. Πάνω απ' όλα, θα ξεκινήσουμε έναν πόλεμο στις αιτίες του 
εγκλήματος, στοχεύοντας τους εμπόρους ναρκωτικών και ανοίγο-
ντας εκ νέου τα κέντρα αποκατάστασης των ναρκομανών  
Ωστόσο, το πρόβλημα είναι ότι τίποτα από αυτά δεν μπορεί να 
επιτευχθεί χωρίς μια Εργατική κυβέρνηση πλειοψηφίας. Οι Συντη-
ρητικοί πρέπει να κερδίσουν μόλις 9 περισσότερες έδρες στο Κοι-
νοβούλιο και στοχεύουν ιδιαίτερα στο Enfield - Southgate. O συ-
μπατριώτης μας Πάμπος Χαραλάμπους ΜΡ είναι στην πρώτη 

γραμμή με τους Συντηρητικούς και 
τους υποστηρικτές τους να κάνουν 
το καλύτερο για να ηττηθεί στο 
Westminster.  
Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να 
συμβεί αυτό και καλώ όλους και ιδι-
αίτερα για εκείνους που έχουν πέσει 
θύματα του εγκλήματος τα τελευταία 
10 χρόνια να ψηφίσουν αποφασι-
στικά το Εργατικό Κόμμα.  
Δίνουμε την ψήφο μας στους Ερ-
γατικούς 
 Υποστηρίζουμε τον συμπατριώτη 
μας, Πάμπο Χαραλάμπους και 
όλους τους άλλους υποψηφίους 
από το Κόμμα Εργασίας, όπως τους 
Feryal Clark (Βόρειο Enfield), Kate 
Osamor (Edmonton), David Lammy 
(Tottenham), Catherine West (Horn-

sey και Wood Green). Υπενθυμίζω σε συγγενείς, φίλους και γείτο-
νες να ψηφίσουν το Κόμμα Εργασίας. Ας μην είναι η απάθεια νι-
κητής! 
Η Τουρκία υποστηρίζει τον υποψήφιο Tory στο Ένφιλντ Σά-
ουθγκεϊτ 
 Αξιόπιστες πηγές αποκαλύπτουν ότι περίπου 20 βοηθοί καμπάνιας 
έχουν φτάσει στο Ένφιλντ Σάουθγκέιτ, από την Τουρκία για να 
βοηθήσουν τον υποψήφιο των Τόρυδων. Ο κάθε ένας από εμάς 
ας  βγάλει τα δικά τους συμπεράσματα … 
Ο Μπόρις Τζόνσον γεννήθηκε στην Αμερική και έχει ρίζες από την 
Τουρκία. Αυτές οι εκλογές είναι μία κούρσα δύο αλόγων μεταξύ 
των Συντηρητικών και του Εργατικού Κόμματος.   
Η ψήφος για οποιοδήποτε άλλο κόμμα εκτός από τους Εργα-
τικούς είναι μια χαμένη ψήφος 
 Βεβαιωθείτε ότι είστε στο μητρώο ψηφοφόρων. Εάν ταξιδεύετε, 
μπορείτε να διορίσετε αντιπρόσωπο σας  και εάν απουσιάζετε 
στις 12 Δεκεμβρίου να υποβάλετε αίτηση για ταχυδρομική ψηφο-
φορία.  
Προθεσμία: μεσάνυκτα 26 Νοεμβρίου 2019 
Φροντίστε όλοι να ψηφίσετε Εργατικό Κόμμα.

Εργατικό Κόμμα και αντιμετώπιση του εγκλήματος

του  
Γιώργου Σάββα

 
 
 

του 
 Βασίλη Κωστή  

 
 

 
 
  
Στις 17 Νοεμβρίου 1973.  
Η μαζική εξέγερση του Πολυτεχνείου στην Αθήνα. 
 Εξέγερση των φοιτητών με την υποστήριξη εργατών και όχι μόνο, 
κατά της φασιστικής δικτατορίας της  
αμερικανοκίνητης χούντας των συνταγματαρχών, με σύνθημα, με 
δίκαιο αίτημα Ψωμί -Παιδεία -Ελευθερία.  
 Σταθμός στη μετεμφυλιακή ιστορία της Ελλάδας που είχε και 
άμεσο, μεγάλο αντίκτυπο στην Κύπρο.  
Ιστορική μνήμη και αλήθειες που κανένας παραχαράκτης και κα-
νένα ψέμα δεν μπορούν να σβήσουν.  
ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΖΕΙ ΚΑΙ ΜΑΣ ΚΑΘΟΔΗΓΕΙ  
Το αίτημα των φοιτητών επίκαιρο όσο ποτέ. 
Τα αιτήματα του λαού επίκαιρα όσο ποτέ.  
Πραγματική Ελευθερία, Πραγματική Δημοκρατία και Πραγματικη 
Κοινωνική Δικαιοσύνη.  
Τα κράτη  θέλουν ανεξαρτησία, τα έθνη ελευθερία και οι λαοί κοι-
νωνική αλλαγή. 
Αυτή θα είναι η κύρια τάση σ' όλη την υφήλιο.  
Κραυγαλέες αντιθέσεις ζητούν επιτακτικά τη λύση τους. Δεν πάει 
άλλο.  
 Μια χούφτα εκμεταλλευτές, σύγχρονοι δουλοκτήτες, δήθεν επεν-
δυτές, άχθος 
αρούρης,βάρος της γης,παράσιτα κολυμπούν σε αμύθητα πλούτη 
και η συντριπτική πλειοψηφία των νόμιμων κατοίκων του πλανήτη 
βιώνει ανείπωτη φτώχεια, ανεργία και πολέμους.  
 Ώριμοι και θα ξεσπάσουν μεγάλοι οικονομικοί,κοινωνικοί και πο-
λιτικοί αγώνες,συγκλονιστικοί αγώνες που θα αμφισβητήσουν και 
θα αλλάξουν ριζικά το σημερινό ξοφλημένο κοινωνικά και  ξεπε-
ρασμένο ιστορικά άδικο κόσμο.  
 Κύρια δύναμη και επικεφαλής αυτών των αγώνων, η εργατική 
τάξη,οι εργάτες του χεριού και του μυαλού,ομοιογενής τάξη και με 
το παραπάνω και όχι ανομοιογενής όπως διαδίδουν οι δυνάστες 
του πλανήτη και οι κάθε λογής διχαστές διασπαστές υποτακτικοί 
τους.  
 Αυτή η τάξη,η εργατική τάξη κάτω από την καθοδήγηση του κόμ-
ματός της, πραγματικού αριστερού κόμματος, προετοιμασμένη 
ιδεολογικά, ηθικά, πολιτικά, επιστημονικά,ψυχολογικά και οργα-
νωτικά θα είναι σε θέση να πραγματοποιήσει και θα πραγματο-
ποιήσει το ιστορικό άλμα.  
 
 Ζωντανή η ελπίδα που έχουμε στο Αύριο που αστραποβολά. 
Άσβεστη η δίψα μας για μια ανθρώπινη ζωή 

Το Πολυτεχνείο ζει 
και μας καθοδηγεί 

του Τάσου Αναστάση 
Το ημερολόγιο γράφει 17 Νοεμβρίου 2014. 
Οι Ισραηλινοί βομβαρδίζουν για 3η μέρα τη Λωρίδα της Γάζας. 
Η κυβέρνηση ΝΔ, Σαμαρά, σε μία από τις πιο εκδικητικές και εκφοβιστικές στιγμές των ημερών της, αποφασίζει να παραλύσει το κέντρο της Αθήνας διακόπτοντας τη κυκλοφορία των ΜΜΜ μέχρι το ύψος 

της Πανόρμου με τους σταθμούς του μετρό να είναι κλειστοί σε όλο το κέντρο σε μια προσπάθεια να καταστεί αδύνατη η πρόσβαση στο κέντρο εκεί όπου ξεκινούσε η μεγάλη πορεία του Πολυτεχνείου προς 
την αμερικάνικης πρεσβεία στην Βασιλίσσης Σοφίας. 
Το μπλοκ μας, της Προοδευτικής που θα ξεκινούσε από τους Αμπελοκήπους με μετρό για να πάει Ομόνοια, είχε απομονωθεί εντελώς μόνο σε μια αστυνομοκρατούμενη Αθήνα. 
Η μόνη λύση ήταν να μεταβούμε στην Ομόνοια με τα πόδια. 
Αρχίσαμε λοιπόν να κατηφορίζουμε την Αλεξάνδρας συντεταγμένα σε μπλόκ προσπερνώντας ΜΑΤ, αστυνομικούς, κα-

μένους καλάθους με την ατμόσφαιρα να είναι ηλεκτρισμένη και να μυρίζει δακρυγόνα. 
Φτάνοντας στην Πατησίων στο ύψος του Μουσείου, μια απέραντη πολιτεία από ΜΑΤ και ασφαλίτες, σταματούν το 

μπλόκ των 80-100 ατόμων και απαγορεύουν την συνέχιση της πορείας μας προς την Ομόνοια. Κινηματογραφικές 
μορφές αστυνομικών με πολιτικά, οι λεγόμενοι ασφαλίτες, που θα μείνουν για πάντα ανεξίτηλες στη μνήμη, μας έλεγχαν 
με το γνωστό τους βλέμμα. 
Μετά από διαβουλεύσεις αρκετών λεπτών που έμοιαζαν με ώρες, τελικά τα ΜΑΤ επιτρέπουν τη συνέχιση της πορείας 

του μπλόκ της Προοεδευτικής από την 3η Σεπτεμβρίου. Εκεί από όπου, κάτω από το άγρυπνο βλέμμα των ασφαλιτών 
καταφέραμε να προσεγγίσουμε το κεντρικό μπλόκ των δεκάδων χιλιάδων κόσμου που βρίσκονταν στην Ομόνοια και να 
πορευθούμε μέχρι τους Αμπελόκηπους ξανά, εκεί όπου βρίσκονταν η Αμερ. Πρεσβεία. 
Αφού περάσαμε την πρεσβεία με το σύνθημα Ελλάδα-Κύπρος-Παλαιστίνη Αμερικάνος δεν θα μείνει, να δονεί την ατμό-

σφαιρα, η κεφαλή του μπλόκ αποφασίζει να πορευτεί στην Κατεχάκη, εκεί όπου βρισκόταν η Ισραηλινή Πρεσβεία, για να 
διαδηλώσουμε κατά των βομβαρδισμών στην Παλαιστίνη που συνεχίζονταν για τρίτη ημέρα. 
Μετά από περίπου μιας ώρας στάσης, όπου η κεφαλή της πορείας διαπραγματευόταν με την αστυνομία για να της επι-

τραπεί η συνέχιση της πορείας στην Κατεχάκη, η πορεία έφτασε στον κόμβο Κατεχάκη, πέρασε από την πρεσβεία, και 
πήραμε το δρόμο της επιστροφής για τους Αμπελόκηπους. 
14 ολόκληρα χιλιόμετρα πορείας για το μπλόκ της Προοδευτικής Κίνησης Φοιτητών, που μέσα από αυτό τον τυχαίο μα-

ραθώνιο, τίμησε τους νεκρούς του Πολυτεχνείου και δημιούργησε, για μένα τουλάχιστον, την πιο όμορφη και περήφανη 
στιγμή μου στην Αθήνα.

Γιατί η πορεία Πολυτεχνείου είναι κάτι 
περισσότερο από πορεία μνήμης και τιμής 
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Η Μάντσεστερ πήγε για την 

ανατροπή της χρονιάς κόντρα 

στην Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, όμως 

στο 91΄ έμεινε με την... όρεξη 

(3-3) και πέταξε ακόμα 2 βαθ-

μούς στο φετινό πρωτάθλημα. 

Συγκλονιστικό ήταν το παιχνίδι 

μεταξύ της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ 

και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 

για την 13η αγωνιστική της Pre-

mier League, με τις δύο ομάδες 

να πετυχαίνουν από τρία γκολ 

έκαστος αλλά να μην καταφέρ-

νουν στο φινάλε να πανηγυρί-

ζουν την νίκη.  

Στο πρώτο ημίχρονο η γηπε-

δούχος Σέφιλντ, έκανε ότι ήθελε 

μέσα στο αγωνιστικό χώρο και 

μέχρι το 18ο λεπτό είχε τρεις 

φάσεις να ανοίξει το σκορ όμως 

έπεσε πάνω στον Νταβίντ Ντε 

Χέα. Μετά από λάθος στο κέ-

ντρο, ο Μουσέτ νίκησε κατά 

κράτος τον Τζόουνς και γύρισε 

μέσα στην περιοχή για τον 

Φλεκ, που με πλασέ έδωσε 

προβάδισμα στους γηπεδού-

χους.  

Οι «κόκκινοι διάβολοι», παρά 

το ότι είχαν την κατοχή, δεν κα-

τάφεραν να απειλήσουν την 

εστία του Μουρ στο πρώτο 

μέρος, με το 1-0 να είναι το 

αποτέλεσμα του ημιχρόνου, με 

την Σέφιλντ να σπαταλά ευκαι-

ρίες για το 2-0.  

Το κακό για την Μάντσεστερ 

έγινε ακόμα χειρότερο, όταν στο 

52' ο Μουσέ με σουτ έξω από 

την περιοχή έκανε και το 2-0, 

δείχνοντας ότι η Σέφιλντ μπορεί 

να πάρει την νίκη. Ωστόσο, από 

το 72' άρχισε η αφύπνιση των 

φιλοξενούμενων. Σε εκείνο το 

λεπτό, ο Γουίλιαμς έκανε το 2-

1, στο 77 από σέντρα του Ρά-

σφορντ ο Γκρίνγουντ με 

προβολή έκανε το 2-2 και δύο 

λεπτά αργότερα ο Τζέιμς με 

πάσα «πάρε-βάλε» στον Άγγλο 

φορ, οι «κόκκινοι διάβολοι» 

έφτασαν στην ανατροπή. 

Ωστόσο, ακόμα και σε αυτή 

την περίπτωση, η Μάντσεστερ 

Γιουνάιτεντ εμφανίστηκε... λίγη! 

Στο 90', ο ΜακΜπέρνι μέσα 

στην περιοχή και αφού οι γηπε-

δούχοι κράτησαν την μπάλα 

εντός αυτής, με σουτ «εκτέ-

λεσε» τον Ντε Χέα διαμορφώ-

νοντας το τελικό 3-3, 

αποτέλεσμα που αφήνει την 

ομάδα του Σόλσκιερ στην 9η 

θέση και την Σέφιλντ στην 6η. 

Διπλό η Λίβερπουλ, 

νέες απώλειες 

η Άρσεναλ    

Στην Λίβερπουλ είπαν πολ-

λές φορές ότι θα είναι η χρονιά 

τους, αλλά φέτος οι “κόκκινοι” 

δείχνουν να έχουν το... άστρο 

που χρειάζεται για να φτάσει 

μια ομάδα μέχρι την κορυφή 

της Πρέμιερ Λιγκ! Το σύνολο 

του Γιούργκεν Κλοπ ισοφαρί-

στηκε στην έδρα της Κρίσταλ 

Πάλας αλλά βρήκε απάντηση 

με τον Ρομπέρτο Φιρμίνο (1-2) 

και κράτησε την διαφορά από 

την Λέστερ που θα είναι σί-

γουρα δεύτερη μετά το τέλος 
της αγωνιστικής και λίγο έλειψε 
να βρίσκεται στο -6. Το έσωσε 
στο τέλος κόντρα στην Σαουθά-
μπτον η Άρσεναλ, του υπ’ 
ατμόν Ουνάι Έμερι. 

 Σαν να έχει κάνει... συμ-
φωνία με θεούς και δαίμο-
νες η Λίβερπουλ, που 
για ακόμη μία φορά 
είδε τον αγώνα της να 
πηγαίνει όπως πρέπει 
για να φτάσει μέχρι το 
τρίποντο. Λίγο πριν 
βγει το ημίχρονο η Κρί-
σταλ Πάλας έφτασε στο 
1-0, σκορ που θα δυσκό-
λευε πολύ την κατάσταση δε-
δομένου του χρονικού σημείου, 
αλλά το γκολ ακυρώθηκε. Αιτία 
ένα σπρώξιμο του Αγιού στον 
Λόβρεν, με τον Κροάτη να έχει 
υπό άλλες συνθήκες την δυνα-
τότητα να μπει στην πορεία της 
μπάλας. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
η απόφαση δεν πάρθηκε σε 
real time, αφού την παράβαση 
εντόπισε ο VAR. Με την έναρξη 
του δευτέρου μέρους (49’), ο 
Σαντιό Μανέ άλλαξε τις ισορρο-
πίες δίνοντας προβάδισμα 
στους φιλοξενούμενους, με την 
μπάλα να χτυπάει και στα δύο 
σίδερα της εστίας πριν περάσει 
την γραμμή. 

Η Πάλας δεν το παράτησε 

και έκανε αρκετές προσπάθειες 

για να βρει κι αυτή δίχτυα, κάτι 

που έπραξε με τον Γουίλφριντ 

Ζαχά στο 82’, με τον Ιβοριανό 

να κάνει φανταστική προσποί-

ηση που του άνοιξε τον χώρο 

και να νικά τον Άλισον χαμηλά 

στην δεξιά του γωνία. Δεν κρά-

τησε πολύ η χαρά, μιας και τρία 

λεπτά αργότερα (85’) ο Φιρμίνο 

εκμεταλλεύτηκε μια αναμπου-

μπούλα στην αντίπαλη περιοχή 

και διαμόρφωσε το τελικό 1-2. 

Μοιραίος στο 2ο λεπτό των κα-

θυστερήσεων ο Ζαχά, που βρέ-

θηκε τετ-α-τετ με τον Άλισον 

αλλά σούταρε ψηλά από 

κάπως διαγώνια θέση, στο 

ύψος της μικρής περιοχής. 

 Την ίδια ώρα που η Πάλας 

ισοφάριζε, η Λέστερ σφράγιζε 

το τρίποντο στην έδρα της 

Μπράιτον μετά από ένα άγονο 

πρώτο μέρος, με τον Τζέιμι 

Βάρντι να συνεχίζει να οδηγεί 

την λίστα των σκόρερς βρίσκο-

ντας δίχτυα με εκτέλεση πέ-

ναλτι (82’) για το 0-2.  Σε κάθε 

περίπτωση, πάντως, έχει 

σφραγίσει την δυάδα για το τρέ-

χον Σαββατοκύριακο και περι-

μένει το ντέρμπι ανάμεσα σε 

Μάντσεστερ Σίτι και Τσέλσι για 

να δει εάν θα έχει εκ νέου συ-

γκάτοικο ή αν θα την κρατήσει... 

σόλο. 

 Στην κόκκινη πλευρά του 
Λονδίνου, τα πράγματα είναι 
δύσκολα για τον Ουνάι Έμερι, 
που είδε την Άρσεναλ να απο-
φεύγει την ήττα αλλά να προ-
βληματίζει πολύ. Κόντρα στην 
Σαουθάμπτον οι «κανονιέρη-
δες» απέφυγαν το κάζο χάρη 
στον Αλεξάντρ Λακαζέτ, που 

ισοφάρισε σε 2-2 στην τελευ-
ταία φάση του ματς, όντας ο 
παίκτης που είχε φέρει το ματς 
στα ίσα και μετά το πρώτο προ-
βάδισμα των «Αγιών» στο παι-
χνίδι. Ο Γάλλος είχε βρει δίχτυα 

και στο 18’ «ακυρώνοντας» 
το τέρμα του Ντάνι Ινγκς 

από το 8’, για να κάνει 
το αυτό και σε εκείνο 
του Τζέιμς Γουόρντ-
Πρόουζ (71’), που 
έμοιαζε να είναι και 
το νικητήριο. Κακή 

απώλεια για την 
ομάδα του Νότου, που 

ήταν καλύτερη στον αγω-
νιστικό χώρο και έφτασε πολύ 

κοντά σε μια σπουδαία βαθμο-
λογική ανάσα. Κι αυτό γιατί με 
νίκη ήταν πάνω από την Νόριτς 
στην τελευταία τριάδα, με τα 
«καναρίνια» να κερδίζουν 2-0 
την (15η) Έβερτον εκτός έδρας 
και να φτάνουν τους 10 βαθ-
μούς. Στους 9 η Σαουθάμπτον, 
τελευταία με 8 η Γουότφορντ, 
με τις «σφήκες» να απογοη-
τεύουν εκ νέου αφού η Μπέρνλι 
πέρασε με 3-0 από το «Vicar-
age Road». 

• From sigma live 

οι παίκτες  αξίζουν 

τα εύσημα! 

 Ο Ζοσέ Μουρίνιο πιο ταπει-

νός, ειλικρινής και ήρεμος από 

ποτέ! Μετά τη νίκη (3-2) επί της 

Γουέστ Χαμ στο πρώτο του 

παιχνίδι στον πάγκο της Τότε-

ναμ, αρνήθηκε οποιαδήποτε 

ανάμειξή του σε όσα συνέβη-

σαν στον αγωνιστικό χώρο και 

ξεκαθάρισε πως μονάχα οι παί-

κτες του αξίζουν τα εύσημα!  

Ο Πορτογάλος, φανερώνει 

ένα ανθρώπινο και ψύχραιμο 

πρόσωπο που η αλήθεια είναι 

ότι δεν είχε δει ο κόσμος όλα τα 

προηγούμενα χρόνια της προ-

πονητικής του καριέρας.  

Έπειτα από 11 μήνες μακριά 

από τους πάγκους, έχει επι-

στρέψει έχοντας ίσως βρει την 

εσωτερική του ηρεμία και έκανε 

ακόμα ένα νικηφόρο ντεμπούτο 

σε πάγκο στην Premier League 

μετά τις δύο θητείες στην 

Τσέλσι και τη μια στη Μάντσε-

στερ Γιουνάιτεντ. 

 Λίγο μετά το θετικό αποτέλε-

σμα (3-2) της Τότεναμ επί της 

Γουέστ Χαμ στο Ολυμπιακό 

Στάδιο του Λονδίνου, ο «Μου» 

ανέφερε:  

«Τα παιδιά ήθελαν να νική-

σουν και ήθελαν να μοχθήσουν 

και να κάνουν θυσίες για να πά-

ρουν αυτό το αποτέλεσμα. 

Μπορείς να μιλήσεις για τον κα-

θένα απ' αυτούς ξεχωριστά. Ο 

Οριέ γύρισε την Παρασκευή και 

έπαιξε, ο Σάντσες γύρισε δυο 

μέρες πριν το ματς και παρά 

την κούραση έπαιξε, ο Χάρι 

Κέιν είχε πρόβλημα στον 

αστράγαλο αλλά έπαιξε, ο 

Ντάνι Ρόους πονούσε αλλά πα-

ρέμεινε στο γήπεδο, ο Μούσα 

Σισοκό έπαιξε καλά. Όλο το πι-

στώνονται αυτοί.  

Εγώ είμαι εδώ απλά για να 

βοηθήσω. Θα μισήσω όποιον 

πει ότι είχε αντίκτυπο η δική 

μου παρουσία σε αυτό το μα-

τςΔεν έκανα τίποτα. Απλά βοή-

θησα πολύ λίγο...»!

Ο Ζοσέ Μουρίνιο θα ει-

σπράττει 17,5 εκατ. ευρώ ετη-

σίως από την Τότεναμ, ποσό 

που τον ανεβάζει στη 2η θέση 

των πιο ακριβοπληρωμένων 

προπονητών του κόσμου. Για 

το λόγο αυτό η «As” έφτιαξε 

ένα βίντεο-γράφημα με τη σχε-

τική 10άδα. 

Στην κορυφή παραμένει φυ-

σικά ο Πεπ Γκουαρδιόλα, ενώ 

το φοβερό είναι ότι 10ος, δη-

λαδή πολύ χαμηλά, βρίσκεται ο 

Γιούργκεν Κλοπ, με τους Κινέ-

ζους, Ράφα Μπενιτεθ, Φάμπιο 

Καναβάρο, να παίρνουν περισ-

σότερα από τον τεχνικό της Λί-

βερπουλ. 

Η Αρσεναλ έχει κάνει focus 

σε δύο στόχους για την αντικα-

τάσταση του Ουνάι Έμερι, ο 

οποίος φαίνεται πως είναι πολύ 

κοντά στην έξοδο του Emirates. 

Όπως προκύπτει από αξιό-

πιστα βρετανικά Μέσα, οι 

Gunners, που βρίσκονται στην 

8η θέση της Premier League 

και το -8 από την 4άδα, εξετά-

ζουν τις επιλογές τους για την 

επόμενη μέρα στο θέμα του 

προπονητή. Αν και είχε αποφα-

σιστεί ο Ουνάι Έμερι να παρα-

μείνει μέχρι το τέλος της σεζόν, 

διοίκηση και οπαδοί έχουν 

χάσει την υπομονή τους και ο 

Βάσκος φαίνεται πως πλησιά-

ζει στο τέλος της θητείας του 

στο Λονδίνο.  

Σύμφωνα με τους Times, ο 

Μίκελ Αρτέτα, πρώην μέσος 

της Αρσεναλ, είχε παίξει για 

αντικαταστάτης του Βενγκέρ 

αλλά το θέμα δεν προχώρησε 

και τώρα το club έχει αλλάξει 

γνώμη για τον νυν βοηθό του 

Πεπ Γκουαρδιόλα στην Μά-

ντσεστερ Σίτι. Η Άρσεναλ είχε 

επίσης μιλήσει και πέρυσι με 

τον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, όταν 

ήταν στην Γιουβέντους, με τον 

Ιταλό, που έχει πάρει έναν 

χρόνο off από τους πάγκους, 

να μαθαίνει αγγλικά αυτό το 

διάστημα. 

Οι 10 πιο ακριβοπληρωμένοι 

προπονητές στον κόσμο  

Για Αρτέτα ή Αλέγκρι πάει η Αρσεναλ  

Κλοπ: «Ο Φαν Ντάικ θα 
πάρει τη χρυσή μπάλα» 

Ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ είναι -
κατά πολλούς- ο καλύτερος κε-
ντρικός αμυντικός στο 
παγκόσμιο ποδό-
σφαιρο. Πρωτα-
θλητής Ευρώπης 
με τη Λίβερπουλ 
και κορυφαίος 
αμυντικός της «γη-
ραιάς ηπείρου», 
δύο τίτλοι που κα-
θιστούν το 2019, 
την καλύτερη χρο-
νιά (έως τώρα) 
στην καριέρα του 
Ολλανδού διεθνή 
κεντρικού αμυντικού, καθώς θα 
είναι και υποψήφιος και για τη 
«χρυσή μπάλα».   

Μάλιστα ο τεχνικός των 
«κόκκινων», Γιούργκεν Κλοπ, 
δήλωσε πως ο Ολλανδός κε-

ντρικός αμυντικός της Λίβερ-
πουλ αξίζει και θα κατακτήσει 
το βραβείο του κορυφαίου της 

χρονιάς: «Ο Βίρ-
τζιλ πρέπει να κερ-
δίσει το βραβείο. 
Είναι ένας σπου-
δαίος αμυντικός. 
Αν τιμηθεί κάποιος 
για την απόδοση 
του σε ολόκληρη 
τη χρονιά, αυτός 
είναι ο Φαν Ντάικ. 
Αν πρέπει να 
δοθεί το βραβείο 
στον καλύτερο 

όλων, τότε πρέπει να το πάρει 
ο Μέσι, αλλά αν επικεντρωθεί 
στον καλύτερο της χρονιάς, 
τότε θα το πάρει ο Βίρτζιλ», τό-
νισε σχετικά ο Γερμανός τεχνι-
κός.

«Πέταξε στα σκουπίδια» 
2 βαθμούς η Γιουνάιτεντ  

«Ο Αμπράμοβιτς δεν θέλει 

να πουλήσει την Τσέλσι» 
Ο ιδιοκτήτης της Τσέλσι 

Ρομάν Αμπράμοβιτς εμπλέκεται 
πλήρως στη λειτουργία του συλ-
λόγου και δεν σχεδιάζει να εξε-
τάσει προτάσεις αγοράς, όπως 
δήλωσε ο πρόεδρος του συλλό-
γου, Μπρους Μπακ.     

Ο Αμπράμοβιτς αντιμετώπισε 
προβλήματα με την ανανέωση 
της βρετανικής βίζας του, πέρυσι 
και δεν έχει δει στα εγχώρια παι-
χνίδια της Τσέλσι αυτή τη σεζόν. 
Έχει επίσης ακυρώσει τα σχέδιά 
του για την ανακατασκευή του 
Stamford Bridge.  

Τα βρετανικά ΜΜΕ ανέφεραν 
ότι ο Αμπράμοβιτς, είχε αποφα-
σίσει να πουλήσει την ομάδα, 
αλλά ο Μπακ είπε ότι ο Ρώσος 
δισεκατομμυριούχος, ο οποίος 
πήρε την ισραηλινή ιθαγένεια 
τον περασμένο Μάιο, δεν έχει 
τέτοια σχέδια. 

«Δεν έχω ακούσει ποτέ κάτι 
παρόμοιο από τον Αμπράμο-
βιτς. Ήταν πάντα και εξακολου-
θεί να είναι εμπλεκόμενος σε 
καθετί έχει σχέση με την 
Τσέλσι», τόνισε στον Guardian. 

Η Τσέλσι δεν μπορεί να πάρει 
νέους παίκτες στην ομάδα, μετά 
την απαγόρευση που της έχει 

επιβληθεί από την FIFA. 
 Έχοντας στον πάγκο τον 

Φρανκ Λάμπαρντ και πολλούς 
νέους και άπειρους παίκτες, βρί-
σκεται στην τέταρτη θέση του 
πρωταθλήματος μετά από 13 
αγώνες. 

 «Η απαγόρευση μεταγρα-
φών έχει δημιουργήσει περισσό-
τερες ευκαιρίες για νέους 
παίκτες», δήλωσε ο Μπακ. 
«Αυτό κάνει πολύ χαρούμενο 
τον κ. Αμπράμοβιτς, γιατί ενδια-
φέρεται για την ακαδημία. Υπο-
θέτω ότι είναι ένας από τους 
λίγους ιδιοκτήτες που πηγαίνουν 
σε πολλούς αγώνες της ακαδη-
μίας».
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Παραμένει πρώτη

Εύκολη νίκη με 8-1 απέναντι στους Αρ-

μένιανς η Ομόνοια και παραμένει πρώτη 

στη βαθμολογία, ήρεμα, όμορφα και απλά 

όπως λέει και το τραγούδι, έπαιξε η Ομό-

νοια με κορυφαίους και τους 14 που χρησι-

μοποιήθηκαν σκόρερς όπως πάντα οι συ-

νήθεις ύποπτοι. Jordan Downes (3), Luke 

Prokopiou (2), Harry Philipou (2) και Anto-

nio Michael. 

Παίκτης του αγώνα ο Jordan Downes  

που σημείωσε hat-trick. 

Για τους Αrmenians σκόρερ ο Gio Pilides. 

Ασφαλώς και κέρδισε η καλύτερη ομάδα την Κυριακή που μας πέρασε, αφού εύκολα η Ολύμπια καθάρισε την Ακανθού με 5-0. Έπαιξε 

φιλότιμα η Ακανθού αλλά μπροστά στην εμπειρία τόσο των ποδοσφαιριστών αλλά και του Σινόττι δεν μπορούσε να έχει καλύτερη τύχη. 

Ο προπονητής της Ακανθού μετά το τέλος του αγώνα, σύμφωνα με τον συνάδελφο Πέτρο Μιχαήλ, τα έβαλε εν ολίγοις με τη διαιτησία.

Εύκολη νίκη για Ολύμπια

Περίπατο έκανε ο Παναθη-

ναϊκός απέναντι στην Παντέλ 

αποτελειώνοντάς την με 11-2. 

Τι να πούμε και τι να σχολιά-

σουμε από τον αγώνα. Ασφα-

λώς ο Παναθηναϊκός ήταν ο 

απόλυτος άρχων του γηπέδου 

και έκανε ό,τι ήθελε. Σκόρερς: 

Antony Constantinou (3), Kiri 

Portou (2), Andreas Yiasoumi 

(2), Gianos Efstathiou (2), Zak 

(1), Leo (1). Για την Παντέλ 

σκόραραν Chris Spyrou και 

James. 

O περίπατος του Παναθηναϊκού

Οδυνηρή ήταν η ήττα του Αποέλ 

κόντρα στη Cinar 3-2 για το Κύπελλο 

Challenge Cup. Μακριά από τον 

καλό του εαυτό το Αποέλ έδωσε γή-

πεδο στη Cinar με αποτέλεσμα τα 

πολλά λάθη που έκανε και η υποτί-

μηση προς την αντίπαλο ομάδα να 

φέρουν την ήττα και να οδηγήσουν το 

Αποέλ εκτός Challenge Cup. Σκό-

ρερς για τη Cinar που έπαιξε ένα 

πολύ καλό ποδόσφαιρο και δικαιού-

ταν τη νίκη, ο Mark Summers (2) και 

Erjan Hasan.

Προχώρησε η Cinar - Εκτός το Αποέλ

Η Ξανθή Παπαγεωργίου, 

γεννημένη στο Ηνωμένο Βασί-

λειο, επιλέχθηκε ως επίσημη εκ-

πρόσωπος της Κύπρου στον 

Μαραθώνιο της Νέας Υόρκης 

που πραγματοποιήθηκε στις 3 

Νοεμβρίου 2019. Ο Μαραθώ-

νιος της Νέας Υόρκης ξεπερνά 

τις 50.000 συμμετοχές και θεω-

ρείται από τους πιο σημαντι-

κούς, καθώς είναι ανάμεσα 

στους 6 μεγαλύτερους του κό-

σμου (major six marathons). 

Η 29χρονη δρομέας κατά-

φερε να διανύσει 26.2 μίλια/43 

χιλιόμετρα διασχίζοντας τις 5 

συνοικίες της Νέας Υόρκης 

(Staten Island, Brooklyn, 

Queens, TheBronx και Manhat-

tan). Στο πλάι της οι γονείς της 

με καταγωγή από τα κυπριακά 

χωριά Αναφωτία και Λύμπια, οι 

τρεις αδερφές της, Ελένη, Βασι-

λική και Κωνσταντία και ο πνευ-

ματικός αδερφός της, Αλέξης 

που ταξίδεψαν από το Ηνωμένο 

Βασίλειο για να την στηρίξουν 

σε αυτήν την σημαντική ημέρα. 

Περνώντας την γραμμή τερ-

ματισμού και κρατώντας με πε-

ρηφάνια την σημαία της Κύ-

πρου στους ώμους της, η 

Ξανθή είπε «είναι μία πραγμα-

τικά συναρπαστική εμπειρία να 

ολοκληρώνω τον Μαραθώνιο 

σε μία από τις μεγαλύτερες πό-

λεις του κόσμου αλλά ακόμη πε-

ρισσότερο, να εκπροσωπώ την 

χώρα καταγωγής μου. Θέλω να 

ευχαριστήσω όλους όσοι με 

υποστήριξαν, ιδιαίτερα την οικο-

γένεια και τους φίλους μου από 

το Λονδίνο και την Κύπρο». 

Η Ξανθή που συγκεντρώνει 

χρήματα για το British Heart 

Foundation (Βρετανικό Ίδρυμα 

Καρδιάς) αφιέρωσε τον αγώνα 

της στην μνήμη της γιαγιάς της, 

Ελένης Πέτρου από τα Λύμπια 

Κύπρου, η οποία έφυγε αιφνι-

δίως από ανακοπή καρδιάς το 

2008. Η Ξανθή προσέθεσε «συ-

γκεντρώνω χρήματα που θα 

δοθούν στην έρευνα προκειμέ-

νου να βρεθούν νέες μέθοδοι 

θεραπείας. Έτσι οι τωρινοί αλλά 

και μελλοντικοί ασθενείς θα 

έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες 

επιβίωσης αλλά και μία καλύ-

τερη ποιότητα ζωής». 

Η Ξανθή Παπαγεωργίου στον 

Μαραθώνιο της Νέας Υόρκης 2019

Η 18χρονη πρωταθλήτρια 

Ουκρανίας στην πυγμαχία, 

Amina Bulakh, βρέθηκε στο 

λάθος σημείο την λάθος στιγμή, 

όταν την παρέσυρε τρένο σε 

διάβαση, καθώς εκείνη περπα-

τούσε και ήταν αφοσιωμένη στο 

κινητό της.  

Η Amina Bulakh ήταν ένα 

από τα μεγαλύτερα ταλέντα 

στην Ουκρανία και μάλιστα είχε 

κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο 

τον Σεπτέμβριο στο Ευρωπαϊκό 

πρωτάθλημα της Βουλγαρίας. 

Η νεαρή κοπέλα φορούσε 

ακουστικά και δεν άκουσε το 

τρένο με αποτέλεσμα να την 

παρασύρει.  

Ο προπονητής της Victor Fe-

sechko δεν είχε αντιληφθεί το 

συγκλονιστικό γεγονός και προ-

σπαθούσε να καθησυχάσει την 

μητέρα της μποξέρ. Αργότερα 

τους ενημέρωναν πως η Bulakh 

απεβίωσε.  

"'Ηρθε σε μένα όταν ήταν 

δέκα ετών και μου είπε πως 

ήθελε να γίνει μποξέρ. Δεν προ-

πονούσα γυναίκες τότε", λέει 

σήμερα ο προπονητής της.  

Η Bulakh όμως είχε μεγάλο 

ζήλο για να πετύχει και έμπαινε 

στα τουρνουά σαρώνοντας τα 

μετάλλια! Η Ουκρανή σπούδαζε 

στην Πολωνία και είχε επιστρέ-

ψει για διακοπές στην πατρίδα 

της. 

Νεκρή η Amina Bulakh, 

την παρέσυρε τρένο
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Πήγε για πολλά, δεν πήρε τί-

ποτα. Ο Ολυμπιακός προηγή-

θηκε 2-0 της Τότεναμ (που 

έγινε 2-1 ελέω Μεριά) στο Λον-

δίνο, αλλά κατέρρευσε στο 

δεύτερο ημίχρονο, ηττήθηκε 

(2-4) και πάει σε τελικό με τον 

Ερυθρό Αστέρα στην τελευταία 

αγωνιστική των ομίλων του 

Τσάμπιονς Λιγκ 

Ο Ολυμπιακός έβαλε τις βά-

σεις για να κάνει το θαύμα στην 

Αγγλία, αλλά τελικά ηττήθηκε 

με 4-2 από την Τότεναμ στο 

Λονδίνο για την 5η αγωνιστική 

του Β΄ ομίλου του Champions 

League. Οι «ερυθρόλευκοι» σε 

ένα εντυπωσιακό πρώτο ημί-

χρονο προηγήθηκαν με 2-0 

χάρη στα γκολ των Ελ Αραμπί 

(6′) και Σεμέδο (19′), αλλά το 

τραγικό λάθος του Μεριά στο 

45+1′ έδωσε την ευκαιρία στην 

ομάδα του Μουρίνιο να μειώσει 

με τον Ντελε Άλι. Το δεύτερο 

μέρος ήταν παράσταση για 

έναν ρόλο. Ο Χάρι Κέιν με δύο 

γκολ (50′, 77′) και ο Οριέ (73′) 

διαμόρφωσαν το τελικό 4-2. Οι 

«Πετεινοί» με αυτή τη νίκη 

προκρίθηκαν στους «16» του 

θεσμού, ενώ ο Ολυμπαικός 

στην τελευταία αγωνιστική θα 

κονταροχτυπηθεί με τον Ερυ-

θρό Αστέρα. Οι Πειραιώτες θέ-

λουν μόνο νίκη για να 

συνεχίσουν στο Europa 

League. 

Ο Πέδρο Μαρτίνς είχε πει 

στη συνέντευξή Τύπου ότι ο 

Ολυμπιακός θα αντιδρούσε για 

την κακή εμφάνιση στη Νέα 

Σμύρνη και τα λεγόμενα του 

Πορτογάλου έγιναν πράξη 

μόλις στο 6′. Ο Ελ Αραμπί με 

ένα τρομερό σουτ εκτός περιο-

χής έκανε το 0-1 για τους Πει-

ραιώτες. Το ονειρικό ξεκίνημα 

για τον Ολυμπιακό συνεχί-

στηκε στο 19′. Ο Μασούρας 

εκτέλεσε το κόρνερ ο Γκιλιέρμε 

έκανε το τακουνάκι και από 

κοντά ο Σεμέδο έστειλε την 

μπάλα στα δίχτυα κάνοντας το 

0-2. 

Οι «ερυθρόλευκοι» έδειχναν 

να ελέγχουν πλήρως το παι-

χνίδι, αλλά ένα τραγικό λάθος 

του Μεριά στο πρώτο λεπτό 

των καθυστερήσεων του ημι-

χρόνου έβαλε ξανά την Τότε-

ναμ στο παιχνίδι. Ο Οριέ έκανε 

το γύρισμα ο αμυντικός των 

Πειραιωτών δεν μπόρεσε να 

διώξει, με την μπάλα να περ-

νάει κάτω από τα πόδια του και 

ο Ντελε Αλι από κοντά μείωσε 

σε 1-2. 

Το κακό τελείωμα του ημι-

χρόνου συνδυάστηκε και με 

ένα γρήγορο γκολ στο δεύτερο 

για τους Αγγλους. Στο 50′ ο 

Κέιν από κοντά έκανε το 2-2 

και έφερε το παιχνίδι στα ίσα. 

Η ομάδα του Μουρίνιο που είχε 

την ψυχολογία με το μέρος της 

κατάφερε να γυρίσει το παι-

χνίδι στο 73′ με τον Οριέ. Έχο-

ντας αποβάλει το άγχος η 

Τότεναμ συνέχισε να πιέζει και 

τέσσερα λεπτά αργότερα «κα-

θάρισε» το παιχνίδι. Ο Ερικσεν 

εκτέλεσε το φάουλ και ο Χάρι 

Κέιν με κεφαλιά έκανε το 4-2. 

Η Τότεναμ πήρε τη νίκη και 

ταυτόχρονα την πρόκριση για 

τους «16» του θεσμού, ενώ ο 

Ολυμπιακός θα παλέψει απέ-

ναντι στον Ερυθρό Αστέρα, 

προκειμένου να παρατείνει το 

ευρωπαϊκό του ταξίδι.  

Τότεναμ (Ζοσέ Μουρίνιο): 

Γκαζανίγκα, Οριέ, Αλντερβάι-

ρελντ, Σάντσες, Ρόουζ, 

Ντάιερ, Γουίνκς, Ντέλε Άλι, 

Λούκας, Σον, Κέιν. 

Ολυμπιακός (Πέδρο Μαρ-

τίνς): Σα, Τσιμίκας, Μεριά, 

Σεμέδο, Ομάρ, Γκιγέρμε, 

Μπουχαλάκης, Καμαρά, Μα-

σούρας, Ποντένσε, Ελ Αρα-

μπί 

Πάλεψε το Haringey Borough απέναντι στη Hemel Hempstead 

μια ομάδα που έπαιξε σωστά και δυνατά και κέρδισε κατά κράτος 

το συγκρότημα του Tom Loizou. 

Αρκετοί φίλαθλοι του Haringey Borough βρέθηκαν για μια ακόμη 

φορά δίπλα στην ομάδα τους και τη χειροκρότησαν και αυτό είναι 

που μετρά, είναι δίπλα της και στις νίκες και στις ήττες. 

Το τελικό 4-1 φανερώνει και την εικόνα του παιχνιδιού που ήταν 

αγώνας Κυπέλλου για το  FA Trophy.

Πάλεψε αλλά αποκλείστηκε

Χθες το βράδυ 

Μπαρσελόνα-Ντόρμουντ 

Σλάβια Πράγας-Ίντερ 

Λιλ - Άγιαξ 

Λίβερπουλ-Σαλσπουρκ 

Μπενφικα-Λειψίας

Το όνειρο… έγινε εφιάλτης  

Ο Ζοζέ Μουρίνιο τόνισε πως ο 

Ολυμπιακός εξέπληξε την 

ομάδα του με την εμφάνισή 

του κόντρα στη Τότεναμ. 

«Μας εξέπληξε ο Ολυμπια-

κός. Ξέραμε πως ήθελε τη νίκη 

και το έδειξε σε μεγάλο βαθμό 

στο γήπεδο. Ειλικρινά μας εξέ-

πληξε».  

Για την είσοδο του Έρικσεν 

μετά το 0-2: «Ήθελα έναν παί-

κτη να κινεί την μπάλα πιο 

γρήγορα στη μεσαία γραμμή. 

Είχα τον Ντέλε Άλι κοντά στον 

Κέιν και ήθελα κάποιον να 

δίνει την μπάλα γρήγορα 

μπροστά, γι' αυτό έβαλα τον 

Έρικσεν».  

Για την αγκαλιά στο ball boy 

μετά το 2-2: «Έχω υπάρξει κι 

εγώ ball boy και ξέρω πόσο 

σημαντικό είναι. Ήταν έξυπνο 

αυτό που έκανε, έδειξε πως 

παρακολουθούσε το παιχνίδι, 

χρειάζεται να είσαι έξυπνος 

για να δεις πως οι αμυντικοί 

του Ολυμπιακού είναι εκτός 

θέσης και να δώσεις γρήγορα 

την μπάλα ώστε να βοηθήσεις 

την ομάδα σου.  

Για τον ίδιο: «Δεν αφορά 

εμένα αυτή η νίκη αλλά τους 

ποδοσφαιριστές μου, είναι μια 

σημαντική νίκη, μια σημαντική 

πρόκριση και δεν θέλαμε να 

την κυνηγάμε απέναντι στην 

Μπάγερν». 

Μουρίνιο: «Μας εξέπληξε ο Ολυμπιακός» «Ζήτησα πολλές φορές συγγνώμη από τον Ντάιερ»!

Ο Ζοσέ Μουρίνιο ανέφερε πως 

ήθελε ν' απολογηθεί στον Έρικ 

Ντάιερ για την αλλαγή που έκανε 

από το πρώτο ημίωρο της ανα-

μέτρησης με τον Ολυμπιακό, το-

νίζοντας πως ήταν για το καλό 

της ομάδας και πως η επιλογή 

ήταν ανάμεσα σ' εκείνον και τον 

Γουίνκς...    

Η Τότεναμ βρέθηκε πίσω στο 

σκορ με 2-0 από την ελληνική 

ομάδα στο πρώτο ημίχρονο της 

μεταξύ τους αναμέτρησης το 

βράδυ της Τρίτης και ο Ζοσέ 

Μουρίνιο κάπως έπρεπε να τα-

ράξει τα νερά και ν' αλλάξει πρά-

γματα προκειμένου να έρθει η 

ανατροπή και η νίκη – πρό-

κριση. 

Μουρίνιο: «Ήθελα να πανη-

γυρίσει και το ball-boy μαζί μας»!   

Έτσι, στο ημίωρο έβγαλε τον 

Ντάιερ και πέρασε στο ματς τον 

Έρικσεν, με την ιστορία πλέον 

να είναι γνωστή. Μείωση του 

σκορ πριν την ανάπαυλα, άμεση 

ισοφάριση στο δεύτερο μέρος 

και ολοκληρωτικό come-back 

για το 4-2. 

«Το πρώτο πράγμα που θα 

ήθελα να πω είναι αυτό που 

έλεγα συνεχώς και στ' αποδυτή-

ρια στον Έρικ Ντάιερ. Απολο-

γούμαι για την αλλαγή που 

έκανα. Ξέρω ότι δεν είναι ποτέ 

ωραίο για έναν ποδοσφαιριστή 

να γίνεται αλλαγή σε τέτοιο χρο-

νικό σημείο. Δεν ήταν ότι δεν 

έπαιζε καλά, απλά η επιλογή 

μου ήταν ανάμεσα σ' εκείνον και 

τον Γουίνκς γιατί ήθελα έναν 

παίκτη να συνεργαστεί με τον 

Ντέλε Άλι σε χώρους και έτσι στα 

χαφ ήθελα ν' αφήσω μόνο έναν» 

είπε ο Ζοσέ. 

Tα άλλα αποτελέσματα του 

Champion League 

Γιουβέντους - Αθλέτικο  1-0 

Μαν. Σίτι - Σιακτάρ  . . . . 1-1 

εάλ - psg  . . . . . . . . . . . . 2-2 

Ερυθρός Αστ-Μπάγιερ . 0-6 

Τότενχαμ- Ολυμπιακός  4-2 

Γαλατ Σεράι - Προύς  . . 1-1 

Λοκόμοτιβ-Λεβερκούζεν 0-2Η αγωνία συνεχίζεται - Oι Άγιοι πάνε 
να σπάσουν κάθε ρεκόρ!!! 

Ο μεγάλος και πολυσυζητημέ-

νος αγώνας μεταξύ Αγίων και Σα-

λαμίνας αναβλήθηκε λόγω 

γηπέδου, αφού το γήπεδο ήταν 

σκέτος βάλτος, έτσι οι λεβέντες 

θα τα ξαναπούνε λίαν συντόμως. 

Έτσι η αγωνία παρατείνεται, εν 

τω μεταξύ οι Άγιοι πάνε να σπά-

σουν ρεκόρ αφού είναι αήττητοι 

σε 16 αγώνες και συμπεριλαμβά-

νονται μέσα στη λίστα των καλυ-

τέρων σε ολόκληρη την Αγγλία. 

Είναι πράγματι κάτι το ξεχωρι-

στό για την ομάδα των Αγίων που 

κάνει περήφανη όλη την Παροι-

κία. 

Μπράβο και πάλι μπράβο σε 

όλους τους συντελεστές αυτής  

της μεγάλης επιτυχίας. 



Παροικιακές Εκδηλώσεις 
Κάθε Δευτέρα 
Λειτουργεί Θεατρικό Εργαστήρι της ΚΕΑ στην Κυπριακή Αδελφό-
τητα, Britannia Road, London N12 9RU, από τις 6.00μμ έως τις 
7.30μμ για παιδιά όλων των ηλικιών. Τα μαθήματα παραδίδονται 
στα ελληνικά από προσοντούχους δασκάλους. 
• Κάθε Δευτέρα μέχρι Πέμπτη 
• Στο Κοινοτικό Κέντρο από τις 10.00πμ έως τις 3.00μμ (Earlham 
Grove N22 5HJ) λειτουργεί υπηρεσία συμβουλών και πληροφο-
ριών για κοινωνικά επιδόματα. Αποτείνεστε στον Άντη Ευσταθίου, 
τηλ. 020 8881 2329 για ραντεβού. 
Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 
• Στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, Earlham Grove, London N22 
5HJ από τις 5μμ έως τις 8μμ, διδάσκεται η Taekwondo Martial Art. 
Για συμμετοχή και πληροφορίες: 020 8345 5128, 07949 535 443 
ή www.aceman.co.uk 
• Όσοι επιθυμούν να παρακολουθούν μαθήματα Judo, μπορούν 
να αποταθούν στο Judo Training Sobell Club in Finsbury Park, 
Δευτέρα ή Τετάρτη. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε: 
www.sobelijudoclub.com 
Κάθε Τρίτη 
• Το συγκρότημα «Οι Φωνές» είναι το μοναδικό στο Λονδίνο που 
τραγουδά χωρίς μουσική και διευθύνεται από την Κάλια Παχλιτζα-
νάκη. Είναι ανοικτό σε όλους. Οι πρόβες γίνονται στο Θέατρο Τέ-
χνης. Για περισσότερες πληροφορίες: www.kaliamusic.com/fones 
• O Σύνδεσμος “Cypriots Elders of Enfield”, οργανώνει τη συνά-
ντηση για το Luncheon Club από Δευτέρα την Τρίτη, από τις 11πμ 
έως 3μμ στο Community House, 311 Fore Street N9 0PZ και προ-
σκαλεί όλα τα μέλη του. Τηλ. 07720 015 625 / 020 8804 5973. 
Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο 
• Συνέρχεται σε πρόβες η Χορωδία της ΕΚΑ στη διεύθυνση 22 
Lynmouth Road N2, στις 8μμ υπό τη διδασκαλία του μουσουργού 
κ. Μιχαηλούδη και την Πέμπτη για μαντολίνο και μπουζούκι. 
Για συμμετοχή: 07885 680 033. 
Κάθε Τετάρτη 
• Ο Σύνδεσμος “Cypriots Elders of Enfield”, οργανώνει συνάθροιση 
των μελών του στο Community House, 311 Fore Street, Edmonton 
Ν9, στις 12.00 - 3.00μμ για καφέ ή τσάι, ασκήσεις και Bingo. Τηλ. 
07720 015 625 / 020 8804 5973. 
• Στις 10.00, Κανάλι 4, η νέα τηλεοπτική σειρά «Stath Lets Flats, 
με πρωταγωνιστές τους Κυπρίους Jamie και Natasha Demetriou 
από την Κώμα του Γιαλού, μαζί τους και ο Βασίλης Παναγή. Πα-
ραγωγός ο John Petrie και σκηνοθέτης ο Α. Gaynord. 
Κάθε 1η και 3η Τετάρτη του μήνα 
• Η σύμβουλος για δυστυχήματα, διαζύγια, διαθήκες και οικογενει-
ακή βία, Κούλα Κωνσταντινίδη, δίνει δωρεάν συμβουλές στο Κοι-
νοτικό Κέντρο στο Wood Green N22 5HJ, από τις 9.30πμ έως τις 
3.30μμ. Πληροφορίες: 07973 895 657. 
Κάθε τελευταία Τετάρτη του μήνα 
• Θεράπων των κάλων, κ. Κλαίρη Πάρκουρα, εξετάζει τα ανθρώ-
πινα πόδια όλων των ηλικιών στο Κοινοτικό Κέντρο, Wood Green 
N22 5HJ από τις 10πμ - 1.00μμ. Για πληροφορίες δέστε την κ. 
Χρυστάλλα, διευθύντρια του Κυπριακού Κοινοτικού Κέντρου. 
Κάθε δεύτερη Πέμπτη του μήνα 
• Κάθε δεύτερη Πέμπτη του μήνα συνέρχεται σε συνεδρία το Συμ-
βούλιο του Συλλόγου Ελλήνων Γονέων. - Τηλέφωνο 020 8889 1872. 

Κάθε Παρασκευή (από 11/10/19) 
• Το Κοινοτικό Κέντρο, Earlham Grove N22 5HJ αρχίζει το Show 
“Trible” C “Bar” με περίφημους καλλιτέχνες, “Chris Marco K”, Belly 
dancer Samsamara και D. j. Coz σε αφάνταστους χορούς από 6.30 
- 12.00μμ Είσοδος £25. Τηλ. 020 8881 2329. 
Κάθε Σάββατο 
• Η «Σαλαμίνα» η ποδοσφαιρική Ομάδα, ετοιμάζει μια νέα ποδοσφαι-
ρική Ομάδα Παιδιών κάτω των 10 ετών. Θα κάνουν τις προπονήσεις 
τους με προπονητή τον Peter Xiouti. Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε 
με τους υπευθύνους: email: newsalamisofficial@outlook.com 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 

29 Νοεμβρίου (Παρασκευή) 

• Ο Σύνδεσμος Κυπρίων Γυναικών Η.Β. και η «Παροικιακή» 

εφημερίδα οργανώνουν Δείπνο στο Κοινοτικό, Wood Green N22 5HJ 

εις μνήμη της Μαρίας Νικολάου Αδάμου. Είσοδος £20. Τα έσοδα θα 

δοθούν στο Ραδιομαραθώνιο. Τηλ. 020 8341 5853 / 07775 080 320. 

29-30 Νοεμβρίου (Παρασκευή - Σάββατο) 

• Ο Σύνδεσμος Ελληνοκυπρίων Γυναικών οργανώνει εκδρομή στο 

Weston-super-Mare για τη γιορτή του Αποστόλου Ανδρέα. Εκεί θα 

επισκεφθούμε ιστορικά μέρη ως και την Εκκλησία του Αποστόλου Αν-

δρέα. Για πληροφορίες τηλ. 07404 403 507 / 07940 419 569. 

30 Νοεμβρίου (Σάββατο) 

• Η Ετήσια Χοροεσπερίδα Συνδέσμου Ριζοκαρπασιτών Η.Β. στην 

Κυπριακή Αδελφότητα, Britannia Road, London N12 9RU στις 

7.00μμ. Εισιτήρια £30.00. Για θέσεις-πληροφορίες τηλ. Γ. Χρονία 

01727 568 779, Α. Γαβριηλίδη 020 888 4949.  

• Η ετήσια χοροεσπερίδα ΔΗΣΥ ΗΒ στο Penridge Suite, 470 Bowes Road, 

New Southgate, London N11 1NL στις 7.30μμ. Για πληροφορίες τηλ. 

07986 799 565 Γ. Κούβαρος, 07984 870 455 Σεραφείμ Διάκου. Θα 

παραστεί ο Πρόεδρος του κ. Αβέρωφ Νεοφύτου. 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 

1 Δεκεμβρίου (Κυριακή) 

• Ο Χριστουγεννιάτικος Χορός του Συνδέσμου Άχνας Η.Β. στο Κυ-

πριακό Κοινοτικό Κέντρο στο Wood Green N22 5HJ με άριστο φαγητό 

και μουσική. Εισιτήριο £25, στις 5.00μμ. Για θέσεις τηλ. Α. Γεωργίου 

07956 219 946 / Χρ Νεοφύτου 020 8723 1925. 

3 Δεκεμβρίου (Τρίτη) 

• Στις 6.30μμ την Τρίτη 3/12 τελείται πανηγυρικός εσπερινός στην 

εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας στο  Southend, στο τέλος θα μοιρα -

στούν εδέσματα στο Babnoral Community Centre. Την Τετάρτη θα 

συνεχιστούν οι λειτουργίες. Για πληροφορίες τηλ. 07786 607 550. 

4 Δεκεμβρίου (Τετάρτη) 

• Τα εγκαίνια της Έκθεσης Ζωγραφικής της Νίκης Χατζούλη 

«ΚΥΠΡΟΣ 1974, πίστη, ελπίδα, προσμονή», στην Κυπριακή 

Αδελφότητα, Britannia Road, London N12 9RU, ώρα 7.00μμ. Για 

πληροφορίες 020 8445 7070. Τελούνται από τον δρα Μ. Ψαρά. 

• Ο Σύνδεσμος «Οι Κύπριοι Φίλοι του Εργατικού Κόμματος», σας 

προσκαλούν να στην εκδήλωση των Κυπρίων υποψηφίων βουλευτών 

του Εργατικού Κόμματος, στις 7.00μμ στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, 

Wood Green N22 5HJ. Στο τέλος θα προσφερθούν εδέσματα. 

6 Δεκεμβρίου (Παρασκευή) 

• Παρουσίαση φωτογραφικού Λευκώματος της Δρας Ευδοξίας 

Φασούλα. Ομιλητές ο κ. Ε. Σ. Κουδωνάς, δικηγόρος και Θ. Γκότσης, 

Γενικός Πρόξενος Κύπρου, στην Κυπριακή Αδελφότητα, Britannia 

Road, London N12 9RU, στις 7.45μμ. Πληροφορίες 020 8445 9999. 

7 Δεκεμβρίου (Σάββατο) 

• Ο Σύνδεσμος Cypriot Elders in Enfield οργανώνει Χριστουγεννιάτικο 

χορό με μέλη του Tiverton στο Κοινοτικό στο Wood Green N22 στις 

1–5μμ με μουσική του γνωστού Ν. Σιακόλα, με ωραίο φαγητό και 

δωρεάν ποτά. Είσοδος £30. Tηλ. 07720 015 625 / 020 8804 5973. 

8 Δεκεμβρίου (Κυριακή) 

• Το ΑΚΕΛ Βρετανίας οργανώνει τον Ετήσιο Χορό του στο Κυπριακό 

Κοινοτικό Κέντρο, Earlham Grove, Wood Green N22 5HJ στις 6.30μμ. 

Εισιτήριο £25, με μουσική του γνωστού Μιχάλη Θεοδοσίου. Για 

κρατήσεις θέσεων τηλ. 07387 265 018. 

19 Δεκεμβρίου (Πέμπτη) 

• Η Διάλεξη Ελεύθερου Πανεπιστημίου Ομογένειας Η.Β. Θέμα: «Ο 

προσανατολισμός του Κ. Καβάφη». Ομιλητής ο Παναγιώτης 

Ξενοφώντος, καθηγητής, στην Κυπριακή Αδελφότητα, Britannia Road, 

London N12 9RU, ώρα 7.45μμ. Πληροφορίες 020 8445 7070.

Antonis Antoniades
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• Great minds discuss Ideas. Average minds 

discuss Events. Small minds discuss People! 

• Μεγάλα μυαλά συνομιλούν για ιδέες. Μέτρια 

μυαλά συζητούν γεγονότα. Μικρά μυαλά, κου-

τσομπολεύουν! 

Ερμηνεία:… 
Η κοινωνική μας συμπεριφορά, εξαρτάται από την 

πνευματική μας κατάρτηση, ανατροφή, και μορφωτικό 

μας επίπεδο.

Λόγια Νηστεμένα
Ειρήναρχος Στεφάνου

Η Μάνα Φύση, Είν’ οργισμένη!! 
Της Παναγιώτας Ζένιου (Ξεριζωμένη Λεμονιά) 

Θεέ μου... Το ακόρεστο, του ανθρώπου, σπρώχνει την φύση, 

στον μαρασμό! Κι’ η Μάνα γη πως να αντέξει, 

τέτοιο απάνθρωπο βιασμό! 

Είν’ η ατμόσφαιρα μολυσμένη, φαρμάκι, έγινε το νερό. 

Κι’ άντε να ψάξεις για οξυγόνο και αέρα καθαρό... 

Μακριά από τον κόσμο, σ’ ένα απάτητο βουνό. 

Κρίμα... Έγινε ο άνθρωπος εχθρός, στην ζωοδώτρα φύση!! 

Σ’ άλλους πλανήτες μακρινούς, όπως τους εξωγήινους, 

σπίτι του να κτίσει!! 

H κοινωνία, φώτα αλλάζει. Μητρικό γάλα, δεν θηλάζει, 

το νεογέννητο μωρό. Όλα, πηγαίνουν κόντρα στην φύση! 

Χωρίς κανένας να μεριμνήσει, και να συστήσει, τον θηλασμό, 

που είναι δώρο ευλογημένο, απ’ τον Πατέρα Δημιουργό!! 

Κι’ ενώ, ο άνθρωπος, έφτασε στο φεγγάρι! 

Εγώ, εκεί, αγύριστο κεφάλι, να τυρανιέμαι, και να πονώ. 

Να αφουγκράζουμαι τις αισθήσεις, 

της Μάνας Φύσης, τον κραδασμό!! 

Η ραδιενέργεια, σκοτώνει, το καυσαέριο... Είναι παντού. 

Και οι Μέντορες του πολέμου; Φωνές ανθρώπων, δεν αγροικούν! 

Το άπειρο, το αχανές, θέλουν να κυριεύσουν. 

Όλη την ανθρωπότητα, να την εξολοθρεύσουν!! 

Μύρμηγκα! Άρχοντα! Πού πάεις; Πώς έχεις βγάλει, χρυσά φτερά; 

Τράβα τα γκέμια και μην καλπάζεις, 

προτού, μας φέρεις την συμφορά. 

Η Μάνα φύση, ειν’ οργισμένη, απ’ τα τρυπάνια, που την τρυπούν. 

Δεν την αφήνουν να ανασάνει, κι’ όμως, κανένας δεν συντυχάνει, 

και επιμένουν να την κτυπούν. 

Σύρματα, κουμπιά, καλώδια, εκσυγχρονίζουν την εποχή!! 

Θεός φυλάξει μην μπερδευτούνε... 

Γιατ’ είναι τότε, που θα γινούμε «των σκωλήκων η τροφή». 

Κι’ εσείς... Το σύμπαν που ερευνάτε, την Μάνα Φύση, 

μην πολεμάτε. Γιατί, κι’ εκείνη θ’ αντιταχθεί!! 

Αυτά προμάντεψαν και είπαν, Προφήτες άνθρωποι Σοφοί!! 

Από το κατεχόμενο Δίκωμο Κερύνειας 

                 Ξεριζωμένη Λεμονιά.
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ΠΕΜΠΤΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 22:30  

Ο Μπαμπάς μου και Εγώ (1963). Κωμωδία με 

τους Λάμπρο Κωνσταντάρα, Ξένια Καλογεροπού-

λου, Δέσπω Διαμαντίδου, Άλικη Ζωγράφου και 

Χρήστο Νέγκα. Ένας κατεστραμμένος επιχειρημα-

τίας, κρύβει επιμελώς την χρεοκοπία του και κατα-

φθάνει σε μια λουτρόπολη με τη νέα και όμορφη 

κόρη του αναζητώντας τον πλούσιο γαμπρό. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 21:30 

Ο Σωφέρ και το Μανούλι (1986). Κωμωδία με 

τους Γιάννη Βούρο , Σοφία Αλιμπέρτη, Γιώργο Λου-

κάκη , Άγγελο Γεωργιάδη , Άκη Φλωρέντη και 

Αλέκο Ζαρταλούδη. Η κόρη μιας πολύ πλούσιας οι-

κογένειας από την Αμερική, καταφτάνει στην Ελ-

λάδα και φιλοξενείται από τους συγγενείς της, μέ-

χρι να βρει έναν Έλληνα για να παντρευτεί. Ο 

Σωφέρ την ερωτεύεται από την πρώτη στιγμή που 

την βλέπει και το εκδηλώνει φανερά. Κι εκείνη 

όμως δείχνει ενδιαφέρον για εκείνον. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  22:40   

Ο Καπετάνιος και η Χορεύτρια (1989). Κωμωδία 

με τους Πάνο Μιχαλόπουλο, Σόφη Ζαννίνου , 

Μέλπω Ζαρόκωστα , Σπύρος Καλογήρου , Τάσο 

Κωστή , Δήμο Μυλωνά , Μυρτώ Πισπινή και Βα-

σίλη Τσάγκλο. Ένας καπετάνιος αποφασίζει να ξε-

μπαρκάρει για μερικούς μήνες στην Ελλάδα μετά 

από 4 χρόνια στη θάλασσα. Η μητέρα του κάνει 

αλόγιστες σπατάλες με τα λεφτά  που της έστελνε 

ο ίδιος, η αδελφή του έφυγε από το σπίτι για να 

συγκατοικήσει με έναν αποτυχημένο σκηνοθέτη και 

ο αδελφός του δεν έχει πατήσει ούτε μια φορά στο 

πανεπιστήμιο του. Δίπλα του στέκεται η αρραβω-

νιαστικιά του, όμως όταν συναντά την χορεύτρια 

που είχε γλιτώσει από κακοποιούς κάποτε σε ένα 

ταξίδι του, αλλάζει εντελώς η ζωή του. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 21:15 

Βαλκανιζατέρ (1996). Περιπέτεια με τους Στέλιο 

Μάινα, Γεράσιμο Σκιαδαρέση, Γιώτα Φέστα, Θάνο 

Γραμμένο, Γιώργο Σαμπάνη. Δύο φίλοι ο Φώτης 

και ο Σταύρος, διασχίζουν τα Βαλκάνια και τη Δυ-

τική Ευρώπη. Οι κίνδυνοι και οι περιπέτειες που 

αντιμετωπίζουν με διάφορα πρόσωπα και κατα-

στάσεις, εντείνουν συνεχώς τη διαμάχη των δύο 

φίλων που διαφωνούν σχεδόν στα πάντα. Το τα-

ξίδι τους αυτό, θα γίνει η αφορμή της γνωριμίας 

τους με δυο εντελώς διαφορετικούς κόσμους. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 22:50 

Πιο Τρελός κι απ τους Τρελούς (1972). Κωμω-

δία με τους Διονύση Παπαγιαννόπουλο, Μανώλη 

Δεστούνη, Αντώνη Παπαδόπουλο, Γωγώ Αντζολε-

τάκη. Ο Πελοπίδας είναι οδοντίατρος, αλλά και 

μαέστρος της χορωδίας του συλλόγου οδοντιά-

τρων. Ο σύλλογος των καθηγητών του Κολεγίου, 

στο οποίο πηγαίνει ο γιος του Μάνος ετοιμάζεται 

να τον ανακηρύξει ιδανικό πατέρα, μετά από μια 

έκθεση του γιου του. Η ανιψιά του Καρολίνα, θα 

έρθει από την Αμερική και θα αναστατώσει όλη 

την οικογένεια.. 

KYΡIAKH 01 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  21:00 

Δάσκαλε τι Δίδασκες (1983). Κωμωδία με τους 

Γιώργο Μυλωνά, Ντίνο Ηλιόπουλο, Γιάννη Βογια-

τζή, Ηλία Λογοθέτη, Αθηνόδωρο Προύσαλη. Η 

ζωή του καθηγητή της μουσικής Δημήτρη Θαλασ-

σιά έχει αναστατωθεί. Ο αρραβώνας του διαλύ-

θηκε, οι σχέσεις του με τους μαθητές του λυκείου 

που διδάσκει άλλαξαν, η φιλοσοφία του για τη 

ζωή αναθεωρήθηκε και όλα αυτά γιατί θέλησε να 

βάλει στο ορφανοτροφείο το βρέφος, που κά-

ποιος παράτησε έξω από την πόρτα του.  

KYΡIAKH 01 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 22:30 

Μοντέρνα Σταχτοπούτα (1965). Κωμωδία με την 

Αλίκη Βουγιουκλάκη, Δημήτρη Παπαμιχαήλ, 

Σταύρο Ξενίδη, Νίκο Τσούκα. Η Κατερίνα προ-

σπαθεί απεγνωσμένα να βρει μια δουλειά για να 

μπορέσει να θρέψει τα τρία αδέλφια της και την 

γιαγιά της. Όταν μαθαίνει ότι ο επιχειρηματίας 

Αλέξης Βαρνέζης μόλις έδιωξε την γραμματέα του 

Μαίρη, εισβάλλει στο γραφείο του προσπαθώντας 

να κερδίσει τη θέση.  

ΔΕΥΤΕΡΑ 02 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  21:35 

Η Αναζήτηση (1972). Αστυνομική περιπέτεια με 

τους Άγγελο Αντωνόπουλο και Έλενα Ναθαναήλ. 

Η Ελίνα, κόρη του πολυεκατομμυριούχου Λέοντα 

Χρυσού, παρακολουθεί τον επιχειρηματία Θάνο 

Βερλή, που μένει στο διπλανό δωμάτιο του ξενο-

δοχείου. Ο Βερλής κάθε μέρα δέχεται στο δωμά-

τιο του και μια διαφορετική ιερόδουλη που του 

στέλνει  κάποιο γραφείο. Η Ελίνα που γουστάρει 

πολύ τον Βερλή, καταφέρνει μια μέρα να πάρει 

την θέση της Τζένης που ήρθε για τον Βερλή και 

παρουσιάζεται η ίδια ως ιερόδουλη. Η Τζένη 

όμως θα βρεθεί δολοφονημένη με τον Βερλή ύπο-

πτο για τον φόνο της. 

ΤΡΙΤΗ 03 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 21:10 

Ο Σταύρος Είναι Πονηρός (1970). Κωμωδία με 

τους Σταύρο Παράβα, Ελένη Προκοπίου, Γιάννη 

Μιχαλόπουλο, Σωτήρη Τζεβελέκο. Ο Σταύρος και 

ο συνέταιρος του Πάνος, βρίσκονται σε δύσκολη 

οικονομική θέση. Η μητέρα του Πάνου  δεν κατα-

φέρνει να πάρει δανεικά από τον επιχειρηματία Πέ-

τρο Φωκά, αλλά ούτε και κάποια εργολαβία για το 

διαφημιστικό τους γραφείο και ο Σταύρος αποφα-

σίζει να τον εκδικηθεί ξέροντας ότι απεχθάνεται τα 

παιδιά.  

ΤΡΙΤΗ 03 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 22:45  

Η Κραυγή (1964). Αστυνομική Περιπέτεια με τους 

Γιώργο Φούντα, Μαίρη Χρονοπούλου, Γιώργο Μού-

τσιο, Παύλο Λιάρο,  Ίλια Λιβικού, Νέλλη Παππά και 

Αντώνη Παπαδόπουλο. Για μια ακόμη φορά οι 

επαγγελματικές υποχρεώσεις του υπαστυνόμου 

Μάρκου, δεν του επιτρέπουν να πάει στη συνά-

ντηση γνωριμίας με τους συγγενείς της αγαπημένης 

του Άννας. Πρέπει να εξιχνιάσει το φόνο της Τζού-

λιας Πετράτου. Ο νεαρός άντρας της Αλέκος, είναι 

ο μόνος που θα είχε λόγους να τη σκοτώσει για να 

κληρονομήσει την τεράστια περιουσία της. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 04 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 20:45 

Η Ψεύτρα (1963). Κομεντί με την Αλίκη Βουγιου-

κλάκη, Αλέκο Αλεξανδράκη, Ζωή Φυ- τούση, 

Κώστα Βουτσά. Η Μαίρη είναι η κακομαθημένη 

κόρη του πάμπλουτου επιχειρηματία Δεληπέτρου, 

που της αρέσει να παίζει με τους άντρες. Αυτή τη 

φορά έχει βάλει στο μάτι το γνωστό γλύπτη Θάνο 

Σωτηρίου, τον οποίο δεν γνωρίζει καθόλου. Για να 

τον κατακτήσει παρουσιάζεται σαν μια φτωχή 

κόρη ταχυδρόμου και προσφέρεται να εργαστεί 

σαν γυμνό φωτομοντέλο.

www.hellenictv.net 
t: 020 8292 7037
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FREEVIEW 
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ΠΕΜΠΤΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Ειδήσεις 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Πολιτιστικό Ημερολόγιο  
21:00 Σύνδεση με ΡΙΚ 
22:30 Ελληνική Ταινία: O μπαμπάς 

μου και εγώ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Ειδήσεις 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 «Ομογένεια εδώ Λονδίνο» 

με την Δήμητρα Νικητάκη 
21:30 Ελληνική Ταινία: Ο σοφέρ και    
           το μανούλι 
22:40 Ελληνική Ταινία: Ο Καπετά-

νιος και η Χορεύτρια 
ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
12:00 Ειδήσεις 
14:00 Κύπριοι του Κόσμου 
18:00 Ειδήσεις 
19:05 «Αύριο είναι Κυριακή» 

Η Εκπομπή της Εκκλησίας 
με τον Πρωτοπρεσβύτερο 
Ιωσήφ Παλιούρα.  

19:50: Με τον Φακό του Hellenic  
           TV: Μέρος 1ο: Συνέντευξη με    
           την διάσημη Κύπρια τραγου 
           δίστρια Κωνσταντίνα + Μέρος  
           2ο: Famagusta Association of    
           Great Britain Εκδήλωση,  
           αφιερωμένη στην Ημέρα Ανε  
           ξαρτησίας της Κύπρου  
21:15 Ελληνική Ταινία: Βαλκανιζατέρ 
22:50 Ελληνική Ταινία: Πιο Τρελός 

και από τους Τρελούς  
ΚΥΡΙΑΚΗ 01 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
12:00 Δελτίο Ειδήσεων  
18:00 Ειδήσεις 
19:10 «Διαλέγω Καριέρα» 

με την Ελευθερία Σωφρονίου 
19:50 «Πρόσωπα» 

με τον Βασίλη Παναγή                       

21:00 Ελληνική Ταινία: Δάσκαλε τι 
Δίδασκες 

22:30 Ελληνική Ταινία: Μοντέρνα  
           Σταχτοπούτα 
ΔΕΥΤΕΡΑ 02 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Ειδήσεις 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 «Greekstories» 

με τον Αυγουστίνο Γαλιάσσο 
20:40 «Ανάδειξέ το» 

με τις Άννα Νικολαΐδη και 
Ρούλα Σκουρογιάννη  

21:35 Ελληνική Ταινία: Η αναζήτηση 
23:00 Το ταξίδι της ζωής με την 

Άντζυ Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ  03 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Ειδήσεις 
19:05 Χάλκινα Χρόνια         
20:00 «Δράξασθε Παιδείας» 

με τον Πρωτοπρεσβύτερο 
Ιωσήφ Παλιούρα 

20:40 Sport αλά Ελληνικά!!!!! Με τον   
           Δημήτρη Κουιμτσίδη 
21:10 Ελληνική Ταινία: Ο Σταύρος 
είναι πονηρός 
22:45 Με τον Φακό του Hellenic TV:  
          Εκδήλωση εις μνήμην του    
          μουσικοσυνθέτη Γιάννη Πολυ 
          κανδριώτη  
ΤΕΤΑΡΤΗ 04 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα 
18:00 Ειδήσεις 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:00 «Οι Ταινίες της 

Εβδομάδας»με τη Βασούλα 
Χριστοδούλου 

20:45 Ελληνική Ταινία: Η ψεύτρα 
22:25 Με τον Φακό του Hellenic TV: 

Εκδήλωση του συλλόγου 
Κωνσταντινουπολιτών Η. Β

ΠΕΜΠΤΗ 28/11  
06.45 Πρώτη Ενημέρωση 
09.30 Όμορφη μέρα-κάθε 
μέρα 
11.30 Από μέρα σε μέρα 
14.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
15.35 Χρυσές Συνταγές  
16.30 Happy Hour 
18.00 Ειδήσεις (νοηματική)  
18.25 Πέτρινο Ποτάμι  
19.25 Καμώματα τζι Αρώ-
ματα  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/11 
06.45 Πρώτη Ενημέρωση 
09.30 Όμορφη μέρα-κάθε 
μέρα 
11.30 Από μέρα σε μέρα 
14.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
15.35 Χρυσές Συνταγές  
16.30 Happy Hour 
18.00 Ειδήσεις (νοηματική)  
18.25 Πέτρινο Ποτάμι  
19.25  Καμώματα τζι Αρώ-
ματα  
ΣΑΒΒΑΤΟ 30/11 
07.45 Καλημέρα κύριε Τάκη  
08.15 Βήματα στην άμμο  
08.45 Καμώματα τζι Αρώ-
ματα  
10.30 Χάλκινα Χρόνια  
12.30 Road Trip (Ε)  
13.00  Φάκελοι (Ε) 
14.00 Ειδήσεις 
14.10 Προσωπογραφίες  
15.00 Κάποτε το 80 (Ε) 
16.00 Κύπριοι το Κόσμου 
17.00 ΑrtCafe  
18.00 Ειδήσεις 

18.20 Πεταλούδα 
19.00 Road Trip  

19.25 Κάποτε το 80 
ΚΥΡΙΑΚΗ 01/12 
07.30 Θεία Λειτουργία  
10.10 Καμώματα τζι Αρώ-
ματα  
11.00  Άκου να δεις  
11.30 Άκρη του Παράδεισου  
12.00 Χάλκινα Χρόνια  
13.30 Αμύνεσθαι Περί Πά-
τρης  
14.00 Ειδήσεις 
14.15 ΑrtCafe  
15.15  Σπίτι στη Φύση (Ε) 
15.45  Τετ-Α-Τετ (Ε) 
17.00  Μαζί/Birlikte  
18.00 Ειδήσεις  
18.15 Πεταλούδα (Ε) 
18.50 Ο δρόμος έχει τη δική 
του ιστορία 
19.25 Κάποτε το 80 

ΔΕΥΤΕΡΑ 02/12  
06.45 Πρώτη Ενημέρωση 
09.30 Όμορφη μέρα-κάθε 
μέρα 
11.30 Από μέρα σε μέρα 
14.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
15.35 Χρυσές Συνταγές  
16.30 Happy Hour 
18.00 Ειδήσεις (νοηματική)  
18.25 Πέτρινο Ποτάμι 
19.25 Καμώματα τζι Αρώ-
ματα  
ΤΡΙΤΗ 03/12 
06.45 Πρώτη Ενημέρωση 
09.30 Όμορφη μέρα-κάθε 
μέρα 
11.30 Από μέρα σε μέρα 
14.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
15.35 Χρυσές Συνταγές  
16.30 Happy Hour 
18.00 Ειδήσεις (νοηματική) 
18.25 Πέτρινο Ποτάμι  
19.25 Καμώματα τζι Αρώ-
ματα  
ΤΕΤΑΡΤΗ 04/12 
06.45 Πρώτη Ενημέρωση 
09.30 Όμορφη μέρα-κάθε 
μέρα 
11.30 Από μέρα σε μέρα 
14.30  Εμείς κι ο Κόσμος μας  
15.35 Χρυσές Συνταγές  
16.30 Happy Hour  
18.00 Ειδήσεις (νοηματική)  
18.25 Πέτρινο Ποτάμι  
19.25 Καμώματα τζι Αρώ-
ματα  
 

ΠΕΜΠΤΗ 07:00 Λονδίνο Κα-
λημέρα με τον Άρη Δεμελτζή. 
10:00 Λίγο πριν το μεσημέρι με 
τη Σούλα Βιολάρη 12:00 Μόνο 
Λαϊκά Τραγούδια 14:00 Λαϊκές 
Επιτυχίες με τον Τόνυ Νεοφύτου 
16:00 Drive Time με τον Ανδρέα 
Μιχαηλίδη 19:00 Ελληνικές Επι-
τυχίες 20:00 London Greek 
Radio Hits 22:00 Μουσικές Επι-
λογές με τον Κρις Θεοχάρους 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 00:00 ΡΙΚ 07:00 
Λονδίνο Καλημέρα με τον Άρη 
Δεμελτζή 10:00 Λίγο πριν το με-
σημέρι με την Κατερίνα Νεοκλέ-
ους 12:00 Χρυσές Επιτυχίες 
14:00 Party time με τη Βασούλα 
Χριστοδούλου 16:00 Drive Time 
Show με τον Ανδρέα Μιχαηλίδη 
18:00 Οne Man Show με τον Πα-
ναγιώτη Μπαλάλα 20:00 Ελληνι-
κές Επιτυχίες 21:00 Friday 
Night με τον Κρις Θεοχάρους 
ΣΑΒΒΑΤΟ 00:00 LGR Juke 
Box 07:00 Σάββατο Πρωί με τον 
Βασίλη Παναγή 10:00 Μουσικές 
Επιλογές με τον Γιάννη Αγιασ-
λάρη 12:00 Σαββατοκύριακο με 
την Κατερίνα Μπαροτσάκη 14:00 
Λαϊκό Απόγευμα με την Άντρια 
Γερολέμου 16:00 Ελληνικές επι-
τυχίες με τον DJ Magis 19:00 
Record Collection με τον Τάσο 
Αναστάση  22:00 Greek Party με 
τον Τόνυ Νεοφύτου ΚΥΡΙΑΚΗ 
01:00 LGR Jukebox με τον DJ 
Valentino 07:00 Καλημέρα Κυ-
ριακή με τη Σούλα Βιολάρη 10:00 
Μια φορά και έναν καιρό 10:45 
Θεία Λειτουργία 12:30 Μουσι-
κές Επιλογές 13:00 Απόγευμα 
της Κυριακής με τον Γιάννη 
Ιωάννου 16:00 Στις γειτονιές με 
την Κατερίνα Μπαροτσάκη 17:00 
Ζήτω το Ελληνικό Τραγούδι με 
τον Μιχάλη Γερμανό 19:00 Τα 
τραγούδια της ψυχής με τον 
Φανή Πο- 
ταμίτη 21:00 Κυριακή βράδυ 
στον LGR ΔΕΥΤΕΡΑ 00:00 ΡΙΚ 
07:00 Λονδίνο Καλημέρα με τον 
Άρη Δεμελτζή 10:00 Λίγο πριν τη 
μια το μεσημέρι με τη Σούλα Βιο-
λάρη 12:00 Χρυσές επιτυχίες με 
τον Βασίλη Παναγή 14:00 Λαϊκές 
επιτυχίες με τον Πιερή Πέτρου. 
16:00 Drive Time με τον Τόνυ Νε-
οφύτου 19:00 The Greek Music 
Monday Mix 22:00 Δευτέρα 
βράδυ με τον Κρις Θεοχάρους 
ΤΡΙΤΗ 00:00 ΡΙΚ 07:00 Λον-
δίνο Καλημέρα με τον Άρη Δε-
μελτζή 10:00 Λίγο πριν το 
μεσημέρι με τον Βασίλη Παναγή 
12:00 Ελληνικές Επιτυχίες με 
την Κατερίνα Μπαροτσάκη. 14:00 
Λαϊκό κομπολόι με τον Γιώργο 
Γρηγορίου 16:00 Drive Time με 
τον Ανδρέα Μιχαηλίδη 19:00 
General Affairs 20:00 Young 
and connected scandalous με 
την Κατερίνα Νεοκλέους 22:00 
Hellenic Show με τον DJ Av-
goustinos ΤΕΤΑΡΤΗ 00:00 ΡΙΚ 
07:00 Λονδίνο Καλημέρα με τον 
Άρη Δεμελτζή 10:00 Λίγο πριν το 
μεσημέρι με τη Σούλα Βιολάρη 
12:00 Χρυσές επιτυχίες με τον 
Βασίλη Παναγή 14:00 Λαϊκές 
επιτυχίες με την Βασούλα Χρι-
στοδούλου 16:00 Drive Time με 
τον Πιερή Πέτρου 19:00 The 
Family Law Show, ή την εκπο-
μπή Talking Property 20:00 Ελ-
ληνικές Επιτυχίες 22:00 
Χαλαρά με Στυλ με τον Γιάννη 
Ιωάννου.
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L
abour leader Jeremy Corbyn has revealed “secret”        

government documents that he says confirms the        

Conservatives will put the NHS “up for sale”. 

The “secret report” shows conversations between US and UK 

officials discussing giving access US drug companies access to the 

NHS, according to Corbyn. He said, “These uncensored documents 

leave Boris Johnson’s denials in absolute tatters. We’ve now got 

evidence that under Boris Johnson the NHS is on the table and will 

be up for sale.” 

 “This election is now a fight for the survival of our NHS,” he 

added in a press conference yesterday morning. 

The documents show discussions between UK and US trade 

representatives, with American negotiators saying they tend to start 

talks by assuming “everything is included”. 

In March 2018, US trade representative Thomas Fine said:       

“The US thinks the negative list approach incentivises freer trade, 

because the assumption is that everything is included unless some-

thing is explicitly excluded. We in the US are wedded to a negative 

list approach.” 

Corbyn said this proved that the UK government was having      

discussions about allowing US access to the NHS. He also claimed 

that officials have discussed a system which gives businesses a 

chance to sue the NHS. 

At yesterday’s event, the Labour leader unveiled 451 pages of 

unredacted documents, which he said revealed the US had           

demanded “total market access” to the UK’s public health sector. 

The documents cover six rounds of talks from July 2017 to a few 

months ago. They include key points that UK officials will report that 

“patent issues” around NHS access to generic drugs “will be a key 

consideration” in post-Brexit trade talks with the US. 

Meanwhile “total market access” for US companies to all UK 

service sectors would be the baseline for trade talks, the party also 

claimed. 

Described by Labour as “secret talks”, they also broached issues 

such as a US demand not to mention the term climate change in 

any trade deal. “We’re talking here about secret talks with Donald 

Trump about the future of our NHS,” Corbyn added. “This is what 

they don’t want you to know.” 

The Labour leader claimed ministers sanctioned these talks and 

were aware of them. 

Labour is pushing for the NHS to become the central issue in the 

upcoming December election. 

The party has pledged to outspend the Conservatives on        

healthcare, promising an extra £40bn to the NHS if it wins the       

General Election.
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Reaction to Berlin meeting 
in Cyprus stick to party lines

Corbyn: Secret  
documents confirm 
NHS on the table

R
eactions in Cyprus to 

Monday’s three-way 

talks in Berlin – based 

on the joint statement read 

out by UN Secretary-General 

Antonio Guterres – essentially 

followed the beaten track 

with ruling DISY and main 

opposition AKEL voicing 

guarded optimism while the 

rest poured cold water on the 

process. 

Speaking to reporters on 

Tuesday, DISY leader Averof 

Neophytou spoke of “an initial 

positive and important message 

from Berlin.” 

Though conceding the talks 

failed to yield an agreement      

on the terms of reference for   

future fully-fledged negotiations, 

stalled since the summer of 

2017, Neophytou said the      

Berlin meet is a start. 

“The statements by the 

United Nations, as well as by 

President Anastasiades and  

Mr Akinci, create at least a  

cautious optimism, opening a 

window for the Cyprus prob-

lem.” 

He added: “Although I would 

like the informal five-way         

meeting to take place as fast   

as possible, in the presence of 

the guarantor powers, I do not 

think that this is feasible       

soon.” 

In the German capital, the 

UN chief announced he would 

continue efforts to achieve a 

baseline to serve “as a consen-

sus starting point for phased, 

meaningful, and results-oriented 

negotiations at the earliest      

feasible opportunity.” 

He also committed to explore 

with the two leaders and the 

guarantor powers the possibility 

of convening an informal         

five-plus-UN meeting at an       

appropriate stage. 

Guterres said both leaders 

welcomed his engagement and 

reaffirmed their commitment 

and determination to achieve a 

settlement based on a bizonal, 

bicommunal federation with   

political equality as set out in 

the relevant Security Council 

resolutions. 

From the UN’s statement, 

AKEL took away as a plus        

the reference to a bizonal,         

bicommunal federation. 

“We hope this development 

will put paid to any thoughts, 

any flirting… with a two-state 

solution or a confederation,” 

party General Secretary Andros 

Kyprianou noted. 

On the downside, and given 

the absence of firm dates, an 

informal five-plus-UN meeting 

could not realistically take place 

prior to April 2020 when Turkish 

Cypriots go to the ballot to elect 

their new leadership. 

“We do not know who will 

lead the Turkish Cypriot        

community come April, and  

one can understand that this 

(outcome) could pose further 

difficulties to efforts to solve      

the Cyprus issue,” Kyprianou       

said. 

Opposition party DIKO         

likewise hailed the UN’s allusion 

to a bizonal, bicommunal federa-

tion – but saw little else posi-

tive. 

In a written statement, party 

deputy chairperson Christiana 

Erotokritou said there was 

nothing that put pressure on 

Turkey to cease its violations  

of the Republic’s Exclusive 

Economic Zone or its designs 

on Famagusta. 

She also nitpicked Guterres’ 

language, lamenting his refe-

rence to an “unsustainable status 

quo” rather than “unacceptable 

status quo.” 

DIKO picked up on Guterres’ 

comment that said, “that this 

time must be different.” 

This remark, said Erotokritou, 

“opens a big window for Turkey 

to bring to the table anything it 

wants – such as a confederation 

of two states – in the event of 

deadlock.” 

For their part, socialists 

EDEK likewise welcomed the 

UN’s continued engagement in 

the Cyprus issue, but said       

the trajectory for future talks is 

discouraging. 

EDEK objected to the              

intended convocation of a       

five-way meet, which it said 

goes against the norm spelled 

out in UN General Assembly 

decisions, which instead speak 

of an international convention 

on Cyprus. 

The Greens panned the      

Berlin meeting as a PR stunt by 

both leaders, producing nothing 

new. 

“One of them went there to 

‘close mouths’ on the internal 

front, and the other to increase 

his chances of being re-elected 

head of the pseudo-state,” the 

party said in a statement. 

At the very least, binding 

timeframes were avoided. 

“Substantive steps can take 

place only if Turkey modifies      

its stance and conduct. We all 

hope that Turkey’s intransigence 

can be curbed, paving the way 

for the resumption of negotia-

tions. 

“But this wish remains a         

romantic dream as long as       

Turkey pursues its expansionist 

policies and Erdogan carries   

on like an arrogant neo-Sultan,” 

the Greens said.



U
ber has been stripped      

of its London operating 

licence by the regulator 

over a series of breaches that 

put passenger safety at risk. 

Transport for London (TfL) 

said it has identified "a pattern 

of failures" by the ride-hailing 

app firm which led it to conclude 

that it "is not fit and proper at 

this time." 

Uber said it would the challenge 

the "extraordinary and wrong" 

decision. The company has 21 

days to appeal and can continue 

to operate throughout the process. 

A key breach found was a 

change to Uber's systems that 

allowed unauthorised drivers to 

upload their photos to other        

legitimate driver accounts. This 

let them pick up passengers as 

though they were the booked 

Uber driver on at least 14,000 

trips, which meant all those jour-

neys were uninsured, TfL said. 

Some also took place with  

unlicensed drivers, including one 

who had previously had their     

licence revoked, the regulator 

added. Another failing identified       

allowed dismissed or suspended 

drivers to create an Uber account 

and carry passengers. 

While TfL recognised Uber 

had taken steps to try and tackle 

problems, it was concerned the 

firm's systems "seem to have 

been comparatively easily mani-

pulated." The regulator also cited 

other "serious breaches" involving 

unspecified insurance-related 

issues.  

TfL pledged to "closely scru-

tinise" Uber during the appeal 

process. 

Helen Chapman, director of 

licensing, regulation and charging 

at TfL, said: "As the regulator of 

private hire services in London 

we are required to make a deci-

sion today on whether Uber is 

fit and proper to hold a licence. 

Safety is our absolute top priority. 

"While we recognise Uber  

has made improvements, it is un-

acceptable that Uber has allowed 

passengers to get into minicabs 

with drivers who are potentially 

unlicensed and uninsured. 

"It is clearly concerning that 

these issues arose, but it is also 

concerning that we cannot be 

confident that similar issues 

won't happen again in future. 

"If they choose to appeal, Uber 

will have the opportunity to pub-

licly demonstrate to a magistrate 

whether it has put in place suffi-

cient measures to ensure poten-

tial safety risks to passengers 

are eliminated. 

“If they do appeal, Uber can 

continue to operate and we will 

closely scrutinise the company 

to ensure the management has 

robust controls in place to en-

sure safety is not compromised 

during any changes to the app." 

Uber's regional general man-

ager for northern and eastern 

Europe, Jamie Heywood, said: 

"TfL's decision not to renew 

Uber's licence in London is extra-

ordinary and wrong, and we will 

appeal. We have fundamentally 

changed our business over the 

last two years and are setting the 

standard on safety. TfL found 

us to be a fit and proper operator 

just two months ago, and we 

continue to go above and beyond. 

"On behalf of the 3.5 million 

riders and 45,000 licensed drivers 

who depend on Uber in London, 

we will continue to operate as 

normal and will do everything 

we can to work with TfL to resolve 

this situation." 

Uber was granted a 15-month 

licence by a judge in June 2018 

after it successfully appealed 

against a TfL decision in             

September 2017 not to renew 

its licence amid safety fears. 

The firm was handed a        

two-month extension in Septem-

ber.  
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Uber stripped of London licence 
over passenger safety risk

Push to end donkey 

rides in Santorini hits 

Greek Embassy

O
n the Greek island of 

Santorini, donkeys and 

mules are abused on a 

daily basis to transport tourists 

up and down more than 500 

steps, several times a day, to 

the old town of Firá.  

Despite international outrage 

after a PETA exposé revealed 

their suffering last year, new 

eyewitness footage released 

this month shows that these   

animals are still being beaten, 

injured, and forced to give        

rides without food or water.        

In response, a dozen PETA       

supporters descended on the 

Greek Embassy in London to 

call for legislators to put an end 

to the animals' suffering by  

banning the cruel rides.   

The action is part of an inter-

national effort by PETA and its 

affiliates, and similar protests 

are planned at embassies and 

consulates around the world. In 

September, one of the group's 

affiliates bombarded Greek 

ports, ferries, taxis, buses,        

billboards, and cargo bikes with 

images showing the animals' 

suffering and urging tourists to 

stop perpetuating the cruelty.  

Musician Johnny Marr also 

got involved, sending a letter to 

the Greek minister of tourism 

ahead of his Athens gig calling 

on him to "put an end to this 

old-school practice of using   

animals as 'beasts of burden' 

and encourage tourists to use 

the port's cable car – or their 

own two feet – instead." 

"It's a disgrace that gentle 

donkeys and mules are being 

whipped and marched into the 

ground as they're forced to 

work day in and day out with 

no relief from the hot sun," says 

PETA Director Elisa Allen.  

"PETA is calling on tourists to 

steer clear of these hideously 

cruel rides and urging Greek 

authorities to step up and stop 

this abuse." 

Eyewitnesses in Santorini 

found donkeys and mules      

suffering with open sores, raw 

skin, and bloody injuries from 

ill-fitting and makeshift saddles. 

For them, every step means 

pain. Often, the animals are 

beaten with a stick by a handler 

while forced to carry tourists up 

and down more than 500 stony, 

slippery steps. When they're 

not being forced to give rides, 

most animals are left to stand 

in the scorching sun. They're 

tethered so tightly that they 

can't even reach the one bucket 

of water. The video also shows 

blatant flouting of the new       

100-kilogram weight restriction, 

despite veterinary recommen-

dations that donkeys shouldn't 

carry more than 20% of their 

own body weight – approximately 

50 kilograms.  

PETA – whose motto reads, 

in part, that "animals are not 

ours to abuse in any way" –      

opposes speciesism, which is 

a human-supremacist worldview. 

 For more information about 

PETA and to take action for 

donkeys and mules, please visit 

PETA.org.uk.

Black Friday set to be another 
huge consumer event
B

lack Friday is on 29th 

November this year with 

Cyber Monday following 

straight after on 2nd December, 

just in time for the Christmas 

shopping season. 

The two events, which began 

as a US tradition, and always fall 

on the Friday and Monday after 

Thanksgiving (the last Thursday 

in November), used to be 

markedly different in that 

shoppers would rush to the high 

streets for Black Friday, whereas 

Cyber Monday was exclusively 

reserved for online deals, though 

this is no longer the case. 

While many shops have been 

running early Black Friday offers, 

the event officially kicks off at 

midnight tonight when the        

majority of deals will be avail-

able. 

Amazon, as one of the largest 

retailers in the world, is one of 

the most prolific with a stream 

of deals on Echo Dots, Kindles, 

and Fire TV sticks. 

John Lewis tend to drop their 

prices on TVs for Black Friday 

meaning you are more likely to 

get an offer on a 4K TV. The 

brand also offers discounts on 

other tech products which can 

sometimes hit up to 30% off. 

Currys PC World are likely to 

run offers on smartphones, 

games consoles and TVs as they 

did last year.  

Argos drops the price on          

almost everything from TVs to 

laptops, toys to homeware.  

There are many other retailers 

taking part with offers on every-

thing from technology to toys, 

fashion and holidays. 

Sky has 50% off packages and 

British Airways and Klook.com 

have deals on flights and holiday 

packages.
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T
heresa Villiers, the        

Conservative candidate 

has received a briefing 

from the Cyprus High Commis-

sioner to the UK, His Excellency 

Mr Andreas Kakouris.  

The meeting took place at the 

Cyprus High Commission in       

St James’s Square and focused 

on the efforts being made to 

begin negotiations again after 

the Crans Montana process 

ended without an agreement. 

Speaking after the meeting, 

Ms Villiers said, “It is tragic       

that 45 years after the Turkish 

invasion, Cyprus remains a        

divided country with a divided 

capital. I strongly believe that 

reaching a negotiated settle-

ment to reunite the island is in 

the interests of all Cypriots.           

I have spoken out many         

times  on this issue during my 

time representing Barnet in   

Parliament. I appreciate how 

important the Cyprus question 

is to many of my British Cypriot      

constituents and I have raised 

it with three successive Prime 

Ministers – David Cameron, 

Theresa May and Boris 

Johnson. 

“I very much welcomed the 

chance to meet His Excellency 

the High Commissioner to hear 

the latest on the efforts being 

made to bring the two sides in 

Cyprus together. I was really 

pleased to learn that the head 

of the UN Antonio Guterres is 

due to meet President Anasta-

siades and Mr Akinci in Berlin 

this week. I very much hope 

that these discussions will lead 

to a resumption of negotiations 

for a settlement. 

“I applaud the efforts being 

made by President Anastasi-

ades to make progress and       

re-start formal talks. I believe         

it is important for the UN to   

support and facilitate this. 

“I was also impressed to hear 

from the High Commissioner 

about the positive role Cyprus 

is playing in trying to improve 

relationships between countries 

in the Middle East. Their      

work in trying to bring together      

countries which have in the past 

been hostile to one another is 

to be applauded. Cyprus is an 

important beacon of stability in 

the Middle East region. 

“I also want to use this       

opportunity to re-state my      

commitment to freedom for      

Cyprus. If I am re-elected as an 

MP I will continue to campaign 

for a just, lasting and balanced 

settlement in Cyprus to reunite 

the island and allow all     

Cypriots to live together once 

more.”

Theresa Villiers meets  
Cyprus High Commissioner

Archbishop Gregorios -  

the passing of a great man

I
t is with great sadness and a 

tremendous feeling of loss 

that we have been informed 

of the death of our much loved 

and highly respected Archbishop 

Gregorios. He was a great man 

who did more for our community 

than anybody else.   

He will always be remembered 

for his kindness, his wisdom, his 

sense of humour, his leader-

ship, his spiritual guidance, his 

intellect, his incredible memory 

and so many other positive 

qualities.  

I have many wonderful    

memories of him from the time 

he arrived in England as a 

young priest until recent times.   

Archbishop Gregorios was 

truly a giant amongst men and 

we will all miss him.   

May Archbishop Gregorios 

rest in peace in God's loving 

care.  

 

Maria Karaolis 

Association of Rizokarpasso 

Schedule of Funeral Services 

for the late Archbishop  

  

Tuesday, 3rd December 

2:00pm – 9:00pm: The body of 

His Eminence will lie in state at 

the Cathedral of the Divine Wis-

dom (Aghia Sophia), Bayswater. 

At 6:30pm, the Trisagion 

Service will be chanted at the 

Cathedral of the Divine Wisdom 

 

Wednesday, 4th December  

2:00pm: The body of His     

Eminence will lie in state at the 

Cathedral of the Dormition of 

the Mother of God, Wood Green 

until Thursday 5th December 

8.00am. 

At 6:30pm, the Trisagion 

Service will be chanted at the 

Cathedral of the Dormition of 

the Mother of God, Wood 

Green. 

 

Thursday, 5th December  

8.00am – 10.00am: Orthros 

and Hierarchical Divine Liturgy, 

at the Cathedral of the Dormition 

of the Mother of God, Wood 

Green. 

At 10:30am – The Funeral 

Service, followed by interment 

at Hendon Cemetery. 

 

Any and all donations and 

contributions in memory of the 

late Archbishop Gregorios 

should be sent to the Arch-      

diocese of Thyateira and Great 

Britain, 5 Craven Hill, London 

W2 3EN.

N
othing ceases to amaze 

me about the Tories and 

their propaganda and 

half-truths that they are spread-

ing to electorate in the run-up 

to the general election. There-

fore I would like to take this       

opportunity to clarify some 

matters will real facts.  

In the London Borough of      

Enfield, the local Tories and 

their cronies are distributing a 

crime leaflet in the area claiming 

if elected, they will put 20,000 

police officers back on the beat 

and re-open disused police      

stations. In addition, they claim 

they will put 250 extra police      

officers in the borough alone. 

All this is beggar's belief and 

I would like to rebut the Tories 

propaganda based on lies. The 

fact of the matter is that          

since 2010, over 21,000 police          

officers across the country have 

been made redundant due to 

the Tories austerity measures. 

In addition, since 2010, under a 

Tory controlled government,      

police stations in the borough 

have been closed by their        

savage cuts to the police 

budget. These police stations 

include Winchmore Hill, South-

gate, Enfield Town, and Wood 

Green to name a few, and they 

have the incredible cheek to 

claim if they are re-elected they 

are going to re-open them after 

they closed them in the first 

place. 

Unfortunately, violent crime in 

London, especially knife related 

incidents, have risen to nearly 

400% since 2010. This uncon-

trollable London crime wave is 

the fault of the Tory government. 

In North London alone there  

has been a surge of muggings,       

violent assault and pick pocket-

ing in recent years. 

The victims tend to be the 

most vulnerable including the 

elderly, school children and 

pregnant mothers. Most crimes 

are perpetrated on London 

buses, on the train services and 

on the high street. Because of 

the Tory closures of police        

stations across the country,       

existing police stations are    

overloaded with paperwork and 

cases. For instance, if you are 

a victim of a crime in Oakwood, 

the nearest police station to      

report the crime is Edmonton 

which is a considerable distance 

for many.  

Crime numbers will more than 

double under the Tories.  

Enfield and Haringey share 

the small number available of 

police officers. What the Tories 

and their cronies won't tell you 

is that the prison cells are        

filled to capacity and some 

crimes are left unpunished. For             

example, a notorious mugger       

in the Palmers Green area       

who robbed more than a dozen 

people using a knife, was 

spared from jail because he 

agreed that he will undertake 

further education courses in  

carpentry. There is something 

fundamentally wrong with the 

criminal justice system.  

The Tories are allowing some 

criminals off the hook and            

allowed the privatisation of the 

running of the prison service. 

This is wrong and shame on the 

Tories on preaching to us about 

how they will tackle crime. 

A Labour government will 

bring law order across the   

country. Labour have made it 

clear that if elected they will 

build more prisons to lock up 

criminals instead of giving them 

a free pass. If elected, we will 

re-open police stations that 

haven't been sold off to develo-

pers in order to be converted 

into luxury flats.  

We will restore 10,000 police 

officers back on the streets of 

London. Above all, we will 

launch a war on the causes of 

crime by targeting drug dealers 

and re-opening drug rehabilita-

tion centres.          

However, the problem is that 

none of this can be achieved 

without a Labour majority govern-

ment. The Tories need to win 

just 9 more seats in parliament 

and they are targeting Enfield-

Southgate in particular. Our 

compatriot Bambos Charalam-

bous MP is on the firing line and 

the Tories and crony supporters 

are doing their very best to have 

him de-seated from Westminster. 

We cannot allow this to happen 

and urge all of you, and espe-

cially to those who have been 

victims of crime in the last 10 

years, to vote decisively and to 

vote Labour.  

Vote Labour on 12th December. 

Support our compatriot Bambos 

Charalambous and all other      

Labour MPs in other areas such 

as Feryal Clark in Enfield North, 

Kate Osamor in Edmonton, David 

Lammy in Tottenham, Catherine 

West in Hornsey Wood Green. 

Remind you relatives, friends 

and neighbours to vote Labour. 

Do not let apathy be the      

winner. 

Turkey supports the Tory  

candidate in Enfield Southgate. 

Well trusted sources have     

revealed that around 20    

campaign helpers arrived at  

Enfield Southgate from Turkey, 

to help the Tory candidate.  

We have spoken about Boris 

Johnson and his ancestors.      

Did you also know that Boris 

Johnson was born in America? 

This election is a two-horse 

race between the Tories and the 

Labour Party, voting for any 

other party other than Labour is 

a wasted vote. 

Make sure you are on the 

electoral register. If you are    

travelling and are away on the 

12th December, please appoint 

a proxy or apply for a postal 

vote.  

Make sure you vote Labour.

George Savva: Labour Party will address soaring crime rate
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T
here’s huge power in 

connecting with people 

and learning from others. 

For this reason, Santander       

facilitates Santander Break-

through in Branch events up and 

down the country, where you 

can gain new knowledge,          

resolve problems and expand 

your horizons. 

The events take place in local 

branches outside of business 

hours, and are a great opportu-

nity to grow your business net-

work and share your own know-

ledge with others, ensuring you 

go away with the contacts, 

ideas and tools that your business 

needs to grow. 

Last Thursday (21 November), 

the emphasis of the Santander 

Breakthrough in Branch was on 

women in business. 

Two women, UK Cypriots  

Andrea Krase and Pola Stavrinou, 

were selected to speak at      

Santander’s Enfield branch about 

their experiences in business.  

Andrea Krase is the owner of 

Sophia’s Diary, a one-stop web-

site, specialising in advertising 

what’s on for families and kids 

in Enfield. Pola Stavrinou is the 

owner of Chalk hairdressers in 

Palmers Green. 

Both were applauded for their 

highly informative and inspiring 

speeches.

UK Cypriot women give 
talk at Santander event

Annual event celebrates Cypriot filmmaking

T
he 4th year of this annual 

event organised by the 

Cyprus High Commission 

which celebrated a wonderfully 

diverse selection of short films 

at the Mayfair Hotel in London. 

ARIA: Myrsini Aristidou tells 

the story of Aria (Chrysa Platsa-

toura), a 17-year-old working in 

an Athens kebab shop, whose 

driving lesson with her father 

takes an unexpected turn when 

he arrives with a Chinese immi-

grant…An unpredictable film  

assuredly directed and energe-

tically photographed by Federico 

Martin Cesca. 

THE WAY THINGS GO: This 

inventive film written and direc-

ted by Sofia Anastasiou tells the 

story of a young woman (Marina 

Makris) isolated from her family 

and friends in a remote country 

house. Her only companion is her 

cat and she spends most of her 

time designing and experiment-

ing with machines… An intriguing 

film with a shocking finale! 

GRIEF: Alexandra Mattheou’s 

highly accomplished piece of 

work may be only 8 minutes long 

but it speaks volumes. A mother 

(Themis Bazaka) and daughter 

(Kika Georgiou) travel to Sicily 

in order to scatter their beloved 

husband/father’s ashes. A de-

ceptively simple short superbly      

photographed, expertly acted 

and with a clever twist. 

OUR CYPRUS: A moving film 

written and directed by Alkin 

Emirali which takes place in 

Green Lanes and follows the 

story of an old Turkish Cypriot 

still mourning for the loss of his 

son. But things begin to take an 

unexpected turn when he visits 

a Greek Cypriot kafenion…

Andy Lucas and Angelo Marcos 

share a terrific chemistry as the 

two protagonists.  

TO THE MOON AND BACK:  

Stelana Kliris’ enjoyable film is 

basically a sci-fi love story but 

with a difference. Alex (Giannis 

Karaoulis) is over the moon 

when he is selected for a special 

mission to Mars. It is a trip of no 

return but he begins to have 

second thoughts as he doesn’t 

want to leave his beloved Stella 

(Irene Karagiorgi) behind!        

Unpredictable and fun! 

THE SOUND: This is a change 

of direction for Anthony Petrou, 

the filmmaker of the impressive 

WE ARE MONSTER released 

in cinemas a couple of years ago. 

His deeply atmospheric new film 

takes place in a remote farm 

and follows the story of Beth 

and her fragile mother - the only 

person who can hear a mystery 

sound. Strong production values! 

QUIDNUNC: An imaginative 

tale from Niovi Charalambous 

which follows Melanie, a mentally 

unstable woman determined to 

put an end to her life in a deserted 

hotel. But her plans take a differ-

ent route when she hears cries 

for help coming from a room  

next door…Charalambous dem-

onstrates an assured flair in her 

original and engaging storytelling. 

LUNCH: Kika Georgiou (again) 

plays a modern day Clytemnes-

tra in Katiana Zachariou’s 

amusing 5 minute short. She is 

preparing Sunday lunch of her 

husband’s favourite dish while 

he is having a luxurious bath…

It is economical and fun! 

SOMA & LIL: A black and 

white music documentary from 

Nicolas Iordanou and Sylvia 

Nicolaides on Soma & Lil, a 

cello improvisation duo based 

in Denmark, whose remarkable 

compositions  develop fresh 

ideas of expression. A unique 

film about a unique duo! 

REARRANGEMENT: A refresh-

ing story from writer/director 

Emilios Avraam who sets the 

action of his stylish film in a 

grand, recently renovated house. 

Leonidas (Makis Papadimitriou) 

proudly shows the house to a 

wealthy homeowner Martha 

(Vasiliki Dialina) and a potential 

new client…Totally unpredict-

able and hugely enjoyable! 

TWO STRANGERS WHO 

MEET FIVE TIMES: Marcus 

Markou, the director of the highly 

acclaimed PAPADOPOULOS & 

SONS- in which I had the pleasure 

to play Hassan - tells a wonder-

fully moving story that will touch 

even the most cold-hearted. It 

is a deceptively simple premise, 

superbly written and directed 

and vital for out times! 

 

By George Savvides
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EUREKA! 

T
he monumental statue of Zeus at Olympia in 

Greece was one of the Seven Wonders of the 

Ancient World. Created in the 430s BC under 

the supervision of the master Greek sculptor         

Phidias, the huge ivory and gold statue was bigger 

even than that of Athena in the Parthenon.  

Worshipped by pilgrims from across the Mediter-

ranean, the statue inspired countless imitations and 

defined the standard representation of Zeus in 

Greek and Roman art in sculpture, on coins, pottery, 

and gemstones. Lost in later Roman times following 

its removal to Constantinople, Phidias’ masterpiece 

captivated the ancient world for 1,000 years and 

was the must-see sight for anyone who attended 

the ancient Olympic Games. 

 

Phidias - master sculptor 

The master sculptor and architect Phidias,           

who had already supervised construction of the   

Parthenon (447-432 BC) in Athens and its giant 

statue of the city’s patron goddess Athena, was 

called on again to produce a similarly monumental 

sculpture of Zeus.  

The location was to be Olympia in the western 

Peloponnese of Greece where a huge brand new 

temple awaited. It was there that, every four years, 

the PanHellenic Olympic Games (776 BC - 393 AD) 

were dedicated. Olympia was then controlled by the 

polis (city-state) of Elis and the sacred site attracted 

thousands of travellers, pilgrims, and sports fans 

from across the Mediterranean. The new cult statue 

and temple to house it would be fine additions,       

adding prestige to Olympia at a time when there 

were still rival games held at other sites such as  

Delphi, Nemea, and Isthmia near Corinth. In          

addition, a magnificent dedication to Zeus, father of 

the Olympian gods and supreme deity of the ancient 

Greek religion, could only be a positive for the 

Eleans' and indeed all of ancient Greece's spiritual 

and material well-being. 

Phidias was the perfect choice for what would       

be a challenging project requiring hundreds of 

craftsmen and several years of work. The master 

sculptor moved to Olympia, and excavations in the 

20th century AD revealed his workshop, which        

contained a simple red-figure Attic cup or wine jug 

(oinochoe) inscribed in Greek Pheidio eimi, “I belong 

to Phidias”. The workshop also contained ivory 

tools, a small hammer for working gold, and moulds 

for pieces of a large female statue. 

 

The Temple 

In the 5th century BCE, the sanctuary of Olympia 

reached its peak of prosperity and a massive         

Doric 6 x 13-column temple was begun c. 460 BC. 

Completed c. 457 BC, it was designed by Libon of 

Elis and it was the biggest in Greece at that time, 

measuring over 20 metres (65.5 ft.) in height, 64.12 

x 27.68 m (210 x 91 ft.) along its sides with columns 

10.53 m (34.5 ft.) in height and 2.25 metres (7 ft.) in 

diameter at their base. The pediments of the temple 

displayed magnificent sculpture: on the east side   

the mythical chariot race between Pelops and           

Oinomaos, and on the western pediment a battle 

scene with centaurs (Centauromachy) with the       

majestic central figure of Apollo. Metopes from the 

temple represented the labours of Hercules. Many 

of these decorative figures sculptures survive today 

and can be seen at the museum at the archaeolog-

ical site of Olympia. 

 

The Statue 

In the religion of ancient Greece, a temple was 

considered the dwelling place of a god, as its name 

naos (‘dwelling’) suggests. Thus, the statue of the 

deity inside was far more important than the temple 

itself. The figure was typically placed in the centre 

of the building so that when its doors were opened 

it could look out upon the sacrifices and ceremonies 

being performed just outside in that god’s honour. 

Whether the worshippers actually believed that the 

god somehow inhabited the statue is a moot point, 

but certainly prayers and ritual gestures were            

directly addressed to it. It is also interesting to note 

that one of the common names for a statue in Greek 

was zōon or “living thing”; such was the endeavour 

of the sculptor to capture living matter in unfeeling 

bronze or marble. Certainly, Phidias’ vision was of a 

statue so large and gleaming in gold that it would be 

nothing short of an awe-inspiring epiphany to the 

onlooker, it would provide as close a link as possible 

between humanity and the divine. 

The statue of mighty Zeus was over 12 metres 

(40 ft.) high and represented the god seated on a    

throne. It was bigger even than Phidias’ Athena  

Parthenos in Athens. The Zeus statue, like Athena, 

was chryselephantine, that is a combination of gold 

and ivory over a wooden core, with the god’s skin 

(face, torso, arms and legs) being in ivory and his 

beard, robes, and staff rendered in brilliant gold,     

applied in hammered sheets. Fine details were 

picked out using a wide variety of materials: silver, 

copper, glass (for the decorative lilies of the god's 

robes), ebony, enamel, paint, and jewels. The clay 

moulds discovered in Phidias’ workshop for a similar 

statue suggest that it was first erected there in 

pieces - the size of the workshop is exactly the same 

dimensions as the inner cella of the temple - and 

then reassembled at its final destination. The 

wooden core could not have been fully sculpted or 

the moulds would have been unnecessary to shape 

the outer gold pieces. 

The most complete description of the sculpture 

from ancient sources is to be found in the                  

Description of Greece by the 2nd-century AD       

Greek geographer and traveller Pausanias: 

“The god sits on a throne, and he is made of gold 

and ivory. On his head lies a garland, which is a 

copy of olive shoots. In his right hand he carries a 

Victory (Nike), which, like the statue, is of ivory and 

gold; she wears a ribbon and - on her head - a        

garland. In the left hand of the god is a sceptre,         

ornamented with every kind of metal, and the bird 

sitting on the sceptre is the eagle. The sandals also 

of the god are of gold, as is likewise his robe. On 

the robe are embroidered figures of animals and the 

flowers of the lily. The throne is adorned with gold 

and with jewels, to say nothing of ebony and ivory. 

Upon it are painted figures and wrought images.” 

(Book 5, Ch. 11) 

Zeus' throne - made using ivory, ebony, and       

gold, and encrusted with glass and gems - was                 

embellished with relief sculpture depicting a wide 

range of figures from Greek mythology, many of 

which were considered the offspring of Zeus. There 

are the Graces (Charites), the Seasons (Horae), 

various Nikes, sphinxes, Amazons, and the children 

of Niobe. The screens between the legs of the 

throne were painted by Phidias’ brother Panaenus 

(Panainos) and depicted the Labours of Hercules, 

Achilles with Penthesilea, Hippodamia with Sterope, 

Salamis, and scenes of Greece. The god rested his 

feet upon a footstool, which was decorated with a 

battle scene involving Theseus fighting Amazons 

(Amazonomachy). 

The figure of Zeus, throne, and stool were all 

placed on a base of black Eleusinian marble, which 

measured, 9.93 x 6.25 metres (32.5 x 20.5 ft.) along 

its sides. The base was decorated with scenes of 

the Birth of Aphrodite. Finally, Phidias signed the 

base with the words “Phidias, son of Charmides, an 

Athenian, made me”. 

The statue stood in front of a shallow pool of        

diluted or pure olive oil (as opposed to water in the 

case of the Athena Parthenos), which helped keep 

a moist atmosphere and impede any cracking of the 

ivory pieces. The reflection of the statue in the         

pool was a bonus side effect to add to its aura            

of other-worldliness. The finished statue was         

dedicated c. 430 BC.  

 

The Seven Wonders 

Some of the monuments of the ancient world so 

impressed visitors from far and wide with their 

beauty, artistic and architectural ambition, and sheer 

scale that their reputation grew as must-see           

(themata) sights for the ancient traveller and pilgrim. 

Seven such monuments became the original 

'bucket list' when ancient writers such as Herodotus, 

Callimachus of Cyrene, Antipater of Sidon, and 

Philo of Byzantium compiled shortlists of the most 

wonderful sights of the ancient world. The great 

statue of Zeus made it onto the established list of 

Seven Wonders from the 2nd century BC, but it was 

by then already widely known, imitated in sculpture 

and represented in vase paintings, carved gemstones, 

and on coinage from the 4th century BC, notably      

on the reverse side of the silver tetradrachms of       

Alexander the Great (336-323 BC) and the coins of 

Elis. Roman emperor Hadrian (r. 117-138 AD) was 

still using the same image on his coins in the 2nd 

century AD. Besides these surviving representa-

tions, there are marble copies of the children of 

Niobe from the throne of the statue. 

The Zeus statue, then, attracted people from         

across the known world. Individuals and city-states 

brought offerings to Zeus, which included money, 

fine statues (including the magnificent Nike of         

Paionios, c. 424 BC, and the Hermes of Praxiteles, 

late 4th century BC), bronze tripods, shields, helmets, 

and weapons resulting in Olympia becoming a living 

museum of Greek art and culture. Many cities also 

built treasuries - small but impressive buildings to 

house their offerings and raise the prestige of their 

city. 

It was Roman Emperor Theodosius I (r. 379-395 

AD) who, favouring Christianity, decreed that all cult 

practices, including the Olympic Games, be 

stopped, and the final Olympics was held in 393 AD 

after a run of 293 games over more than a millen-

nium. After that time the site and temple fell into dis-

repair until it was desecrated c. 426 AD following a 

decree against pagan temples by Theodosius II (r. 

402-450 AD) and then completely destroyed by 

earthquakes in 522 and 551 AD. The ruins were 

eventually covered in silt brought by the River Al-

pheus as it slowly changed its course over time.  

The statue would not suffer the same fate as the 

temple, though, as the two were destined to be sep-

arated and never reunited. The statue was ren-

ovated several times, cracks in the ivory were 

repaired, and even perhaps supporting columns 

added under the throne. Roman emperor Caligula 

(r. 37-41 AD) had audaciously tried to remove the 

statue and have it brought to Rome, but according 

to the Roman writer Suetonius (c. 69 - c. 140 AD), 

the project was abandoned after the giant Zeus 

mysteriously emitted a roar of laughter and the scaf-

folding of the workers collapsed. The next indignity 

was having its gold parts spirited away by Roman 

Emperor Constantine (r. 306-337 AD). Finally, the 

statue of Zeus was removed to Constantinople in 

395 AD, then the capital of the Eastern Roman Em-

pire, where it and the temple or palace it stood in 

were destroyed during an earthquake or tsunami in 

the 5th, or more likely, 6th century AD. An alternative 

theory, as recorded in the works of the historians Zo-

naras and Kedron, is that a fire in 475 AD destroyed 

the statue. Whatever the exact causes of its final 

loss, the surviving descriptions by ancient writers 

and the tantalising images in other ancient artworks 

and on coins are all that survive of one of the 

wonders of the ancient world, the only one that was 

ever genuinely revered. 
 

By Mark Cartwright   

www.ancient.eu 
Image: The statue in the Hermitage Museum         

St. Petersburg which imitates the now lost statue of 
Zeus at Olympia

Statue of Zeus    
at Olympia

George.M.Georgiou
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

Knives Out 
 

Rian Johnson’s delightful 

murder mystery was one of the 

hottest tickets at the recent 

London Film Festival. Writer/    

director Johnson pays tribute to 

Agatha Christie’s whodunit in a 

modern setting where everyone 

is a suspect.  

Famous crime novelist Harlan 

Thrombey (Christopher Plummer) 

is found dead at his mansion 

just after his 85th birthday. At 

first glance it looks like a suicide 

but Private Detective Benoit 

Blanc (Daniel Craig) hired by 

someone anonymous has a  

different theory and begins to 

interview his vast family as well 

as his staff, who possibly they 

all have a motif for his death…  

It is a stylish and star studded 

production with a terrific ensem-

ble cast. Craig is wonderfully 

eccentric as the sleuth assigned 

to solve the mystery while the 

lovely Ana de Armas (recently 

seen in BLADE RUNNER 2049 

and THE INFORMER) shines 

and threatens to steal the movie 

as Marta Cabrera, Thrombey’s 

loyal nurse. The self-obsessed 

family members include Jamie 

Lee Curtis, Toni Colette and 

Chris Evans who pitch perfectly 

their performances and add 

class to the proceedings.  

This is the kind of movie that 

the less one knows about the 

plot the better and the real joy 

is to experience the cleverly 

constructed screenplay as it 

gracefully unfolds in front of 

your eyes.  

 

The Two Popes 

Another movie fresh from its 

London Film Festival Gala 

screening is Fernando Meirelles’ 

remarkable modern portrait of 

the Catholic Church inspired by 

true events.  

Jonathan Pryce and Anthony 

Hopkins deliver tremendous 

performances as the Argentinian 

Cardinal Bergoglio and German 

Pope Benedict whose several 

meetings in Rome have even-

tually a huge impact on the        

future of the Vatican… 

It is a spellbinding film thanks 

to acting of the highest order 

and an intelligent script which 

feels as if Anthony McCarten had 

first-hand knowledge of these 

historic meetings. It is a vital 

film perfectly complimented by 

Meirelles’ assured and sensitive 

direction as well as by Cesar 

Charlone’s beautiful cinemato-

graphy. 
 

The Nightingale 

Jennifer Kent, the director of 

the superior horror THE BABA-

DOOK, changes gear for her 

second feature which was the 

highlight of last May’s London 

Sundance Film Festival.  

The action takes place during 

the colonisation of Australia        

in 1825 and follows the story       

of Clare (Aisling Franciosi), a       

21-year-old convict desperate 

for freedom following a 7-year 

sentence under the brutal     

command of Lieutenant Hawkins 

(Sam Claflin). who refuses to 

let her go. And things get even 

nastier when the vile lieutenant 

and his associates attack         

her husband Aidan (Michael 

Sheasby)…  

An epic revenge story            

superbly filmed in the Australian 

wilderness with a striking lead 

performance from Franciosi, 

who lights up the screen with 

her sensitive and powerful      

portrayal of the resourceful 

heroine. Terrific stuff! 

Atlantics 

Mati Diop makes a remarkable 

directorial debut in this magical 

film which deservedly won the 

Sutherland Award at the London 

Film Festival in the First Feature 

Competition.   

The action takes place in a 

suburb of Dakar along the        

Atlantic coast and follows the 

story of 17-year-old Ada who is 

very much in love with Souleiman, 

a young construction worker 

despite the fact that she is 

promised to another man… 

It is a highly original film 

which develops like a magical 

realism novel and is very much 

worth discovering. 

 

21 Bridges 

The charismatic presence      

of Chadwick Boseman adds  

gravitas to an unfortunately 

routine crime thriller.  

NYPD detective Andre Davis 

is in hot pursuit of a couple of 

cop killers and decides to take 

extremes measures and close 

all 21 bridges in order to prevent 

their escape from Manhattan… 

The premise has potential 

but the story feels overfamiliar 

and predictable while British   

television director Brian Kirk’s 

efficient execution fails to catch 

fire! 
 

Shooting  

The Mafia 
 

Kim Longinotto, the acclaimed 

documentary director of THE 

DAY I WILL NEVER FORGET 

and PINK SARIS amongst 

others, focuses her camera on 

Letizia Battaglia, one of the first 

women in Sicily to work as a  

reportage journalist.  

Her controversial black and 

white pictures of brutal murders 

and executions by the Mafia 

have turned her into a Cosa 

Nostra prime target. However, 

Battaglia is a fearless woman, 

who at the age 84 talks openly 

and with honestly about her life 

and work in the most compelling 

way. 

 

The Biggest  

Litttle Farm 

This superbly photographed 

documentary follows John and 

Molly Chester for an 8 year-

period - they first buy a dry and 

lifeless piece of land and manage 

throughout the years to turn it 

into a little paradise. But their 

struggle continues after wild 

coyotes begin to attack their 

animals while poisonous snakes 

are lurking behind the bushes… 

The music is oversentimental 

and the narration over enthusi-

astic but still this is one of the 

most beautiful nature films I 

have seen for a long time! 
 

ALSO OUT THIS WEEK: 
 

THE STREET: The residents 

and shop owners in Hoxton 

Street, Hackney-one of London’s 

poorest boroughs struggle to 

keep their working class com-

munity intact despite the pres-

ence of yuppies whose arrival 

have caused the market prices 

to sky rocket. An impressive 

and touching feature film debut 

from Zed Nelson.  

THE DIRTY WAR ON THE 

NATIONAL HEALTH SERVICE: 

John Pilger is Australia’s answer 

to Michael Moore and here he 

sets out to expose the lies and 

false promises of the British 

government in their determina-

tion to privatise the NHS. And 

like Moore’s SICKO Pilger also 

targets and attacks America’s 

hypocrisy towards those unfor-

tunate without health insurance. 

A must even though it’s preach-

ing to the converted! 

B
e you a fan of the original 

gothic horror, (1931 film 

with Boris Karloff) or 

Mel Brooks’ hilarious musical 

adaptation, of the tale of      

Mary Shelley’s Frankenstein 

(Yvonne Arnaud, Guildford) 

you may find Rona Munro’s 

new adaptation a mash up too 

far in which the main prota- 

gonists play second fiddle to 

the author. Munro makes the 

brave, but ultimately foolhardy 

decision, to place Shelley         

at the heart of the action, her 

reasoning being that the author 

has been invisible in other  

versions. Director Patricia     

Benecke takes Munro at her 

word and puts Eilidh Loan’s 

fidgety, high energy, Shelley 

centre stage as a narrator         

of sorts. Initially likeable and 

refreshing she becomes increas-

ingly irksome and petulant,  

not helped by a script that 

offers up lines better suited to 

CBeebies.  

Michael Moreland in the role 

of the Monster is, as expected, 

a pathetic creature who craves 

love and attention. When if 

doesn’t happen he resorts to 

desperate actions. Watching 

him go on a killing spree        

reminded me of recent atro-

cities in the world carried out 

by maniacal individuals who 

had been similarly ostracised. 

Unfortunately the pathos turns 

to bathos as the production  

resorts to gimmickry to keep 

us engaged, epitomised by Ben 

Castle Gibb who is the most 

implausible Frankenstein, more 

akin to a loquacious nutty pro-

fessor than a serious scientist. 

As a result, a powerful myth, 

based on the story of Prome-

theus, is reduced to a farce in 

which Mel Brooks’s incorrigi-

ble Young Frankenstein would 

not have been out of place, 

doing a tap dance to the tune 

of the Monster Mash song.  

Offering up altogether          

different musical entertainment 

the Guildford Symphony   

Orchestra (G Live, Guildford), 

made up of local musical talent 

from all walks of life, took on 

an ambitious programme for 

their centenary concert, an event 

that celebrated “100 years of 

music making”. The first half 

featured Wagner’s Die Meis-
tersinger Overture and Handel’s 

Zadok the Priest, both of 

which were well performed. 

However, the undoubted high-

light was a superb performance 

of Mendelssohn’s Violin Con-
certo by the diminutive soloist 

Joo Yeon Sir. The frisson of 

excitement and well deserved 

extended applause rippled 

throughout the audience.  

The second half was         

Beethoven’s Symphony No.9, 

the Choral Symphony, a piece 

of contrasting movements, 

culminating in the euphoric 

choral outpouring that is     

Ode to Joy. There was some 

excellent work from the string 

section who received audible 

encouragement from conduc-

tor Darrell Davison. Sadly the 

venue acoustics did little to 

help the choir who struggled 

to be heard above the sweep-

ing orchestral sound. Never-

theless, this is an amateur 

orchestra of distinction with an 

exciting couple of concerts 

planned for 2020.  

Meanwhile Ali Hep is blown 
away... 

Acosta Danza (Sadler’s 

Wells), the troupe formed by 

Carlos Acosta after he retired 

from classical dance with an 

Albert Hall extravaganza, last 

week gave us a programme 

that was dance dynamite.  

The show was amazing with 

incredibly innovative choreo-

graphy that brought out the 

best in all of them. The music 

for the first part of the show 

‘Satori’ was extremely strange, 

very ethereal and the dancer 

Zeleidy Crespo equally so with 

arms that seemed to extend 

forever. The eclectic choreo-

graphy impressed throughout 

but my favourite was ‘Rooster’ 

which was set to the music of 

the Rolling Stones. Acosta him-

self danced in this one which 

was a real treat, a celebration 

of all that this wonderful group 

represent. Don’t miss them 

when they return next year. 

Finally, Fanoulla Fidarou  
salutes the embattled king… 

The Globe has been pre-

senting a series of plays which      

explore Royal history from the 

twelfth to the sixteenth century. 

Henry VI (Sam Wanamaker 

Playhouse) is being presented 

along with Richard III. Henry 

dies a horrible death, probably 

on the orders of Edward IV. 

This production, co-directed by 

Sean Holmes and Ilinca     

Radulian, in a very intimate 

and atmospheric venue, is  

absorbing with a performance 

in the title role by Jonathan 

Broadbent that is mesmerising. 

Around him the gender blind 

casting includes superb work 

by Leaphia Darko who plays 

Northumberland, Rutland and 

Salisbury. The action takes 

place all around us and the 

overall candlelit experience is 

gripping and magical. Go! 

 

Frankenstein - on tour 
 

Guildford Symphony      

Orchestra - www.g-s-o.org.uk 
 

Acosta Danza - UK tour 2020 
 

Henry VI – 020 7401 9919

Theatre Reviews 

George Savvides 
Barney Efthimiou

A monster that fails 

to pass muster 
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A
s Christmas draws near, 

with all the hustle and 

bustle of running around 

shopping to get gifts and         

groceries and planning for     

who is going where or who is 

coming round to your own 

household, spare a thought       

for those who are alone, have 

no family in the same country or 

that have split families where it 

may be impossible to bring        

everyone together at one time, 

in one place.  

There are some whose family 

members have passed away 

and it has left them all alone. 

There may be many who will  

be spending Christmas alone, 

and although they may be used 

to it, or even happy to do so       

as they have accustomed 

themselves in doing so, is that 

really the way it should be at 

this special time of Christian 

faith? A time for forgiving, giving 

and sharing love and good-     

will. 

We all have those awkward 

family members that give us a 

brain ache. If you have to        

see them in order to ease your 

conscience and make you the 

better person in good conduct, 

keep it minimum in speech       

on personal topics that may  

disrupt the harmony for the day. 

Limit the time spent in their 

company.  

If you have them over to 

yours for lunch, say you have to 

go and visit someone who is 

alone at a particular chosen 

time, to take and share a 

Christmas dinner and actually 

do so if you can. That way you 

split the time into small comfort 

time segments during the day, 

and also make others who are 

alone a little happier.  

Christmas breakfast, Christ-

mas lunch, Christmas dinner - 

why not split the day and see 

different people if it is possible. 

It keeps everyone happy and 

allows less time for any ill        

behaviour from those characters 

you would rather not be with.   

If your family is kind and 

know the real meaning of what 

Christmas is about, ask them if 

you can bring the person who   

is alone around for Christmas 

lunch. Just a couple of hours 

and then you can leave if they 

don't really want extra visitors. 

It may even make the unruly 

ones behave a little.  

It is only one day, a time for 

open hearts. For those elderly 

who cannot move or get out of 

their home because they are 

housebound through sickness 

or don't go out, you may even 

have a neighbour on their own, 

do you even know? Take time 

to get to know.  

After you have had your  

wonderful Christmas dinner, 

make a platter and take it round 

to that neighbour or elderly  

person who will appreciate       

the gesture of your thoughts 

and actions. That may be the 

most valuable gift in their       

eyes. 

Remember the true meaning 

of Christmas, when oranges in 

the hanging Christmas stocking, 

were a luxury. It is not about 

who can out do who with the 

most expensive gifts. Simple 

small items with real thought 

can say so much more. 

A cherished photo turned into 

something nice and memorable 

can have more meaning than 

those expensive items if you 

know how to appreciate life and 

love.  

 
Love and Sparkles, 

Samsara x 
 

www.samsarabellydancer.co.uk 

Samsara’s Top Tips on  
Fitness, Nutrition, Beauty  
and Lifestyle Samsara

Create a space

Xclusive! Katerina Neocleous

This week in Xclusive!   
 

George Michael Guitar Auction! 
 

Get yourself a unique piece of memorabilia while helping to raise essential funds for the                

The Leukaemia Cancer Society!  

The registered charity is proud to be auctioning a beautifully designed guitar in tribute to the late 

great singer George Michael. The STAGG, electro-acoustic, dreadnought, steel string guitar was 

kindly donated by the very talented airbrush artist Carol Lucas @airbrushlucas with a one-off, hand 

airbrushed, George Michael 'Older' album cover design.  

Other features include: Digital processing tuner, 3-band EQ power, XLR and jack connector          

battery. 

Interested? Then get your bids in fast via the assigned Facebook page: @GeorgeMichaelguitar- 

auction. This auction will close on 2nd December 2019. The highest bidder will win! Please note 

there is a reserve on this item. 

British born Cypriot George Michael shot to fame as part of the music duo Wham! in the eighties, 

before going on to be one of the best-selling British solo artists of all time, with more than 100 million 

records sold worldwide!  

In 2004, the Radio Academy named Michael the most played artist on British radio during the 

period 1984–2004. He tragically passed away in December 2016. 

Proceeds raised from the auction will go towards the valuable work undertaken by The Leukaemia 

Cancer Society; dedicated to ensuring that more people with Leukaemia and other Blood Cancers 

survive, have the best possible quality of life and that their families and carers get the support they 

need. They are a member of the Fundraising Standards Board-FRSB.  

For more information please visit: www.leukaemiacancersociety.org 

 

******************* 

 

That’s all for now. More entertainment and music news coming soon! 
Until next time…  x Mwah 
 
 
* Listen to all the latest music Xclusives on Katerina’s Live DJ Show: ‘Scandalous!'            

Two hours of unadulterated Modern Greek hits; 1st for new music, celebrity gossip, chart 

news, interviews and of course listener’s special requests and dedications! Not to mention 

a few surprises along the way! Live on LGR 103.3fm, online at www.lgr.co.uk and DAB Plus, 

on Tuesdays 8-10pm. SCANDALOUS! If you would like your CD or event featured or reviewed 

in Xclusive! contact Katerina via email:katsmusiq@gmail.com / all social media:               

@Katsmusiq  



Michael Jackson biopic in the works 

from Bohemian Rhapsody producers 

Despite the controversy that’s recently tarnished Michael 
Jackson's legacy, a biopic about the King of Pop’s life is           
reportedly in the works.  

The project is being produced by Graham King, who’s best 
known for his Freddie Mercury tribute Bohemian Rhapsody, 
which raked in $900 million at the worldwide box office.  

John Logan (The Aviator, Hugo, Skyfall, Spectre) is set to 
write the screenplay. 

Reports suggest the film will cover Michael’s entire life and 
career, which includes his beginnings with The Jackson Five,    
a rise to pop superstardom and, later in life, legal struggles with 
both civil and criminal lawsuits stemming from allegations of 
child sex abuse.  

The late pop star's estate is also working on a Broadway 
show called MJ The Musical that will focus on “Jackson's career 
milestones with an emphasis on his achievements throughout 
his 20s and 30s.” 

Tony Award nominee Ephraim Sykes will portray the singer 
in the show, set for an August 2020 opening. 

Michael Jackson died in 2009, at the age 50 at his home in 
Los Angeles, California, after suffering from cardiac arrest 
caused by a fatal combination of drugs given to him by his      
personal doctor. 
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Andrea Georgiou 

Will Sandro Nicolas 

represent Cyprus 

in Rotterdam? 
 
Rumour has it that Cypriot 

broadcaster CyBC is very close 
to an agreement with Sandro 
Nicolas to represent Cyprus in 
the Eurovision Song Contest 
2020 in Rotterdam. 

The singer was reportedly 
being considered as a potential 
entrant for Germany in the com-
petition, and although an agree-
ment with CyBC has not yet 
been finalized, the discussions 
appear to be moving in a very 
positive direction. 

23-year-old Sandro was born 
in Germany as Alessandro 
Rütten, to an American father 
and a Greek mother. He speaks 
German, English and Greek  

fluently. Music has been part of 
his life from an early age; he 
started playing the drums at the 
age of four, moving on to the 
guitar and writing his own songs 
from the age of 15. 

In 2018, he participated in 
The Voice of Germany, reaching 
the semi-finals. Earlier this year, 
he represented the United States 
at New Wave 2019, where he 
qualified to the finals and finished 
in sixth place. 

Reports suggest that CyBC 
has received around 120 song 
submissions which have been 
shortlisted to three: dance number 
Mucho Calor, mid-tempo track 
Can’t Look Away and pop mod-
ern track Never Let You Down. 

Will the Cypriot broadcaster 
unveil Sandro at 2020’s repre-
sentative for Cyprus? An official 
announcement is expected within 
the next few weeks!

There are so many shows and 
events, including many free ones, 
to look forward to throughout 
December, so get out and enjoy 
the festive season. 

The Royal Albert Hall have a 
wide variety of carol services, 
concerts - including Spice Girl 
Emma Bunton in  a special one 
off show (6 December), featuring 
her new single Coming Home 
For Christmas and all your       

favourite festive hits, a film 
screening (ET with live orchestra 
on 8 December), the London 
Community Gospel Choir (14 
December), and not forgetting 
that perennial favourite, the 
Birmingham Royal Ballet’s magi-
cal production of The Nutcracker 
(28-31 December)..... something 
for everyone!  

More information at     
www.royalalberthall.com

It’s beginning to look a lot...  

like Christmas!



Jose Mourinho who replaced 
Mauricio Pochettino, who was 
sacked by Spurs on Tuesday. 
began life as Tottenham Hot-
spur manager with a 3-2 victory 
at West Ham United on Sat-
urday, while Premier League 
pacesetters Liverpool won to 
remain eight points clear and 
defending champions Man-
chester City also took three 
points. 
The use of VAR continued to 
be a major talking point, ho-
wever, having a say in Liver-
pool’s 2-1 win at Crystal Palace 
and second-placed Leicester 
City’s 2-0 triumph at Brighton & 
Hove Albion. Manchester City 
fought back to beat Chelsea 2-
1. Liverpool have 37 points 
from 13 games, with their un-
beaten Premier League run 
now stretching to 30 games 
going back to last season, with 
Leicester on 29, City with 28 
and Chelsea 26. 
Norwich City, Burnley and Wol-
verhampton Wanderers all won 
away but Southampton were 
denied victory by a 96th-minute 
Arsenal equaliser from Alexan-
dre Lacazette in a 2-2 draw. 
That result will pile more pres-
sure on manager Unai Emery, 
particularly after Mourinho’s 
winning start at rivals Spurs 
produced their first success on 
the road in 10 months. The 56-
year-old Portuguese head 
coach’s new side should really 
have romped home after strikes 
by Son Heung-min, Lucas 
Moura and Harry Kane, whose 
175th goal for the north London 
club moved him up to third on 
their all-time scorers’ list. But 
Mourinho admitted he was dis-
appointed with the way Totten-
ham leaked two late goals, a 
familiar failing from a side who 
have kept one clean sheet in 
the league all season. Spurs 
are ninth on 17 points with West 
Ham 16th on 13. 
Liverpool grabbed another late 
winner through Roberto Firmino 
at Selhurst Park against a spir-
ited Palace side who were con-
troversially denied an opener 
from James Tomkins after VAR 
spotted a push on defender 
Dejan Lovren. Juergen Klopp’s 
team rode their luck to take the 
lead through Sadio Mane after 
the break, although Wilfried 
Zaha gave Palace hope of a 
point with a goal in the 82nd 
minute before Firmino inter-
vened to make it 12 league 
wins out of 13. 
The win put pressure on City, 
beaten at Anfield before the in-
ternational break, to win in their 
top four clash with Frank Lam-
pard’s Chelsea side. The Lon-
doners started brightly and 
grabbed a 22nd minute lead 
through N’Golo Kante, who 
beat Ederson after latching on 
to a superb through ball from 
Mateo Kovacic. But City struck 
back twice before the break 
with a fortunate deflected shot 
from Kevin De Bruyne and then 
a fine, solo strike from Riyad 
Mahrez. The result ended a six-

match winning streak for the 
young Chelsea side, who con-
tinue to win admirers with their 
lively and progressive ap-
proach. 
VAR, the season’s perennial 
talking point, also had a say at 
Brighton, where Leicester’s 
Jamie Vardy was ordered to re-
take his penalty as the Foxes 
secured a fifth straight league 
win after Ayoze Perez had 
opened the scoring for the vis-
itors. 
Arsenal have dropped further 
away from the Champions 
league qualifying places after a 
poor result against Southamp-
ton, with boos ringing around 
the Emirates stadium despite 
Lacazette’s 96th-minute goal — 
his second equaliser of the 
game. 
Everton’s Marco Silva is 
another manager feeling the 
heat following his side’s 2-0 
home defeat by Norwich City, a 
result that moved the visitors 
off bottom spot.  They are re-
placed by Watford, who lost 3-
0 to Burnley after strikers Chris 
Wood and Ashley Barnes 
scored in the second half to se-
cure their team’s first away win 
of the season. 
Wolves moved up to fifth as 
Joao Moutinho and Raul Jime-
nez earned Nuno Espirito 
Santo’s reinvigorated side a 2-

1 win at 10-man Bournemouth, 
who had Simon Francis dis-
missed 37 minutes into his first 
league start since Boxing Day 
for a second booking. 
Oli McBurnie’s stoppage-time 
equaliser earned Sheffield 
United a 3-3 draw against Man-
chester United at Bramall Lane 
in the Premier League on Sun-
day after the visitors had been 
on the verge of a thrilling come-
back victory. John Fleck bun-
dled home the opener in the 
19th minute after De Gea had 
denied John Lundstram.Seven 
minutes after the interval they 
went 2-0 up, with Lys Mousset 
drilling home his fourth goal of 
the season. United looked dead 
and buried as they struggled to 
get back into the contest after 
the break but 19-year-old Bran-
don Williams’s first senior goal 
18 minutes from time sparked 
them into life. Another academy 
graduate, Mason Greenwood, 
came off the bench to level 
things up five minutes later, be-
fore Marcus Rashford com-
pleted the turnaround in the 
79th minute with a fierce strike, 
earning United a possible win 
reminiscent of the Alex Fergu-
son years. However, substitute 
McBurnie denied the visitors in 
stoppage time to add a further 
twist to the breathless en-
counter,  
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Michael Yiakoumi

Premier League

Our Michael Yiakoumi with the new  
Tottenham manager Jose Mourinho 

What do St Panteleimon FC have   
in common with Liverpool FC?

In the English National League System, there are around 7,000 teams  and only 17 of them are 
undefeated in their league this season so far. And two of those teams are St Panteleimon and 
Liverpool. 
St Panteleimon who play in the Spartan South Midlands League Division one are led by manager 
George Frangeskou are top of the table and 16 games unbeaten and Liverpool led by Jurgen Klopp 
are top of the Premier League and 13 games unbeaten. And to add to that their club secretary James 
Neophytou supports St Panteleimon and Liverpool.

Haringey Bo-
rough crashed 
out of the FA 
Trophy with a 4-
1 defeat to Na-
tional League 
South outfit 
Hemel Hemp-
stead 
A brace from 
Sam Ashford 
and goals from 
Jacques Krohomouh 
and Liam Nash sealed 
the Tudors progress 

despite a late consola-
tion goal from the hosts 
Joseph Staunton at 
Coles Park Stadium. 

Haringey Borough lose 

in FA Trophy

Barnet lose to league 
leaders Barrow
Barrow took the lead  
through Josh Kay. 30 
seconds later John 
Rooney unleashed a 
superb effort from the 
corner of the box that 
flew into the back of 
the net,  
The second goal was 
a kick in the teeth for 
the Bees and they 
struggled to get going 
again from there on, 
Five minutes from the 
endJ Taylor took ad-

vantage of a defensive 
mistake to slot home. 
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Community Youth

AEK Youth U11
Sunday 24th November 2019 Results 
 U18 
Omonia Green 4 Northwood 2, Whetstone 4 Omonia White 2,  
Alexandra Park 3 AEK Black 1, Omonia Gold 4 AEK Gold 0 
U16 
Omonia White 0 Omonia Green 5 
U15 
Omonia Green 3 GPA Enfield 2, Harvesters 0 Omonia Gold 2, 
Omonia Silver Hendon 1 Omonia White 2, Omonia Silver 2 HGS 4 
U14 
Omonia Gold 3 Omonia Silver 2 
U13 
Omonia Green 3 St Albans 4, Omonia White 3 AC Finchley 2, 
Woodys 9 Omonia Gold 1 
U12 
Omonia Gold 14 Borehamwood 1, Alexandra Park 0 Omonia White 
4 Northwood 2 Omonia Green 2 

Omonia Youth U9 Green

Omonia Youth U15 Gold

 Local and Community Fixtures
Saturday 31st November 2019 
VanaramaNational League 
Solihull v Barnet 
3.00pm Damson Park, B91 2PP . 
BetVictor League 
Haringey Borough v Woking 

3,00pm CVS VAN HIRE STADIUM, 
(COLES PARK) White Hart Lane, Lon-
don N17 7PJ 
Spartan South Midlands League 
Division One  
Park View v New Salamis 

3.00pm New River Sports Centre, 
White Hart Lane, N22 5QW 
Wnslow v St Panteleimon 
3.00pm Recreation Ground, Elmfields 
Gate, Winslow MK18 3JG 
Sunday 1st December 

KOPA Challenge Cup 
Quarter Finals 
Panathinaikos v Akanthou 
12.00pm Enfield Playing Fields Astro, 
, Great Cambridge Road, Enfield EN1 
3SD 

Omonia v Olympia 
11.30am Powerleague Enfield, Edmon-
ton County School, Enfield, EN1 1HQ 
Komi Kebir v Pantel 
10.15am Southgate School, Sussex 
Way, Barnet EN4 0BL 

Cyprus:Anorthosis and 

Omonia share top spot 

Anorthosis and Omonia are still 
the front runners in the league 
both level on 21 points with 
Ketsbaias Anorthosis on top on 
goal difference 
Anorthosis beat Ethnikos Achna 
2-1 both their goals coming from 
Ruben Rayos in the space of 
five minutes middle of the first 
half , Ethnikos scored a conso-
lation goal in the 89th minute 
through Christofi. 
Omonia,  beat Enosis Neon 
Paralimniou 2-0 away from 
home their goals came from 
Matt Derbyshire and Thiago 
Santos. 

Champions Apoel beat Pafos 
comfortably their goals coming 
from Linus Hallenius, Musa Al-
Taamari and Vujadin Savic ley 
Onuegbu.Apoel are in third 
place. 
Apollon beat Doxa 1-0 with their 
goal coming in 19th minute with 
Pereyra scoring.AEL drew with 
Olympiakos 0-0, the two Limas-
sol clubs AEL and Apollon hold 
the 4th and 5th positions in the 
League respectively. New Sa-
lamis had a good and vital win 
over their neighbours AEK the 
reds goal coming from 
Onuegbu in the 78th minute.

Greece: Olympiakos and 

PAOK share top spot 
PAOK snatched the opportunity 
on Sunday from Olympiakos’ 
draw at Panionios on Saturday 
to join the Reds at the top of 
the Super League table one 
week before the two title rivals 
meet in Piraeus. 
Karol Swiderski scored to give 
PAOK a 1-0 home victory over 
Larissa. The champion has 
gone level on points with Olym-
piakos, that a day earlier 
dropped two points at Nea 
Smyrni as just two minutes from 
time Dimitris Emmanouilidis 
canceled out Mathieu Val-
buena’s successful spot kick for 
a 1-1 final score. 
Olympiakos and PAOK are on 
27 points, nine more than AEK 
that drew 1-1 with Aris on Sun-
day in another nail-biting game. 
Daniel Larsson opened the 
score for Aris 11 minutes after 
the red card shown to Brown 
Ideye, but Petros Mantalos 
spared AEK’s blushes with his 
81st minute penalty equalizer 

Atromitos beat fourth-placed 
OFI 2-1 thanks to a Petros Gia-
koumakis strike with the last 
kick of the game and has 
climbed to eighth at the table. 
Lamia has risen to ninth with its 
1-0 defeat of Xanthi, while the 
games of Panetolikos with Pa-
nathinaikos and Asteras Tripolis 
with Volos ended goalless.

KOPA League

Omonia still on top after 8-1 Win 
over Armenians.Antonio scored 
after 15 mins and this was fol-
lowed quickly by goals from 
Harry Phillipou and a Penalty 
by Luke Prokopiou to take them 
into a 3-0 Half Time Lead.Harry 
scored his second 5 mins into 
the second half and this was fol-
lowed pressure on their goal 
from AYA which soon led to 
them scoring a deserved goal  
through Gio Pilides making it  
4-1. Jordan Downes up front 
made it 6-1 with his two goals. 
Luke then added his Second to 
make it 7-1 which meant three 
Omonia players were battling it 
out for a Hattrick. Jordan came 
out on top with his third just be-
fore the end making the final 
score 8-1. 
Olympia beat Akanthou 5-0 with 

their goals coming from Calum 
2, Ali, Rafa and Kojo to keep 
the pressure on Omonia who 
are leading the table Panathi-
naikos beat Pantel easily 11-2 
with their goals coming from An-
tony Constantinou hat trick, Kyri 
Portou 2, Andreas Yiasoumi 2, 
Yiannos Efstathiou 2, Zak and 
Leo, Pantel's goals came from 
Chris Spyrou and James. 
Cinar reach the semi finals of 
the Challenge Cup beating one 
of the favourites Apoel  3-2 in 
the quarter final Apoel took the 
lead and Cinar fought back to 
be leading 2-1 then 3-1 their 
goals coming from Mark 
Summers two and Erjan Hasan 
and a late goal from Apoel 
made it 3-2 final score . Apoel's 
goals came from Kyri Kyriacou 
and Adam Christodoulou.

Mark Summers two goal hero for Cinar

Mario Jacovides, John Madjilla and Chris 
Procopiou from Omonia

Spot the ball from Olympia v Akanthou
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Michael Yiakoumi

Spurs 2-0 down to win 
4-2 against Olympiakos

Jose Mourinho’s first home 
game as Tottenham Hotspur 
manager suffered a shocking 
start but ended happily as Harry 
Kane’s record-breaking double 
helped his side come from be-
hind to beat Olympiakos Pi-
raeus 4-2 to reach the Cham-
pions League last 16 on 
Tuesday 
A 3-2 Premier League win at 
West Ham United on Saturday 
won over some of the sceptics 
but when goals by Youssef El 
Arabi and Ruben Sabedo put 
Olympiakos, bottom of Group 
B, 2-0 up inside 20 minutes, 
Spurs fans were stunned into 
silence. 
Mourinho’s first decisive act, 
sending on playmaker Christian 
Eriksen for defensive midfielder 
Eric Dier after 29 minutes, 
changed the flow and Dele Alli’s 
tap-in on the stroke of halftime 
proved crucial. 
Tottenham looked a different 
side after the break and Kane 
struck twice, either side of 
Serge Aurier’s thumping effort, 
to take his Champions League 
tally to 20 in a record 24 games 
— beating the 26 it took Aless-
andro Del Piero to reach the 
mark. 
Victory meant Tottenham are 
guaranteed to finish runners-up 
in the group to Bayern Munich 
who they face in a fortnight. 
Mourinho, who won the compe-
tition with Porto and Inter Milan, 
shook hands with each of his 
players and applauded the fans 
who applauded back, if not sing-
ing his name. 
There was no excitement for 
Mourinho as he took his place 
in the technical area before 
kickoff.But the challenge he 
faces at Tottenham immediately 
became apparent as they 
began in in a bad way that has 
been a hallmark of their season 
so far. 

Olympiakos were far more lively 
and took the lead in the fifth mi-
nute when Danny Rose’s at-
tempted clearance was gath-
ered by El Arabi and the 
Moroccan cut in from the right 
before firing a low drive from 25 
metres past Paulo Gazzaniga. 
The hosts responded with Son 
Heung-min’s glancing header 
producing a fine save from Jose 
Sa. 
However, Olympiakos con-
tinued to cause trouble in the 
Spurs defence. The hosts 
needed a last-ditch tackle by 
Davinson Sanchez to deny 
Daniel Podence after he broke 
clear. 
But it got worse for Spurs in the 
19th minute when Portuguese 
centre back Sabedo poked 
home from a corner. 
Mourinho shrugged his 
shoulders at his assistants and 
soon hauled off Dier, although 
there were other candidates, 
such was the hosts’ lacklustre 
start. 
Had Olympiakos, roared on by 
a huge and noisy following, 
reached halftime ahead it would 
have been tough for Spurs, but 
when Yassine Meriah swung 
and missed at a clearance Alli 
had the simplest task to reduce 
the deficit. 
Five minutes after halftime, Tot-
tenham were level. A quick 
throw-in by Aurier released 
Lucas Moura and he cut the ball 
back for Kane to fire home. 
Suddenly Spurs were rampant 
and they went ahead in the 73rd 
minute when Aurier connected 
sweetly to thrash home a right-
footed volley from an angle. 
Kane sealed the points five mi-
nutes later when he headed in 
Eriksen’s dangerous delivery — 
his 23rd goal in 23 games in all 
competitions for club and coun-
try this season.

Our Michael Yiakoumi with Olympiakos fans

UK Cypriot Xanthy  
represents Cyprus at  
New York Marathon 2019

UK born, Xanthy Papageorgiou 
was selected to represent Cy-
prus as the Country’s Official 
Runner and Flag Bearer at The 
New-York Marathon on the 3rd 
November 2019.  The New-York 
Marathon, the largest globally 
with more than 50,000 finishers 
and one of the World Marathon 
Majors saw, 29 year old Xanthy 
complete 26.2 miles / 43 kilome-
tres across the 5 Boroughs of 
Staten Island, Brooklyn, 
Queens, Bronx and Manhattan. 
With parents from the Cypriot 
villages of Anafotia and Lympia, 
Xanthy was joined by her 3 
sisters Eleni, Vasiliki, Constantia 
and God-Brother Alexis whom 
all travelled from London, 
UUpon passing the finishing 
line, proudly holding the Cyprus 
flag above her shoulders, Xan-
thy said “it’s been an absolutely 

amazing experience to com-
plete the marathon in one of the 
greatest cities in the world but 
even more so, to represent my 
country of origin at the same 
time. I want to thank everyone 
that has supported me along the 
way especially my family and 
friends back in London and Cy-
prus”. 
Xanthy who is raising funds for 
The British Heart Foundation, 
dedicated the run to her late 
grandmother Eleni Petrou from 
(Lympia, Cyprus) who passed 
away suddenly from a heart at-
tack in 2008. Xanthy added “I 
am raising funds for the re-
search to discover new cures 
and the lifesaving treatments for 
both current / future patients, 
giving them the greatest chance 
for survival and a longer life”.

A last-gasp try from Georgios 
Agathokleus condemned Malta 
to a heart-breaking defeat to 
Cyprus in a Conference South 
One match at the Hibs Stadium 
in Malta. 
It looked as though that Malta 
had done enough to rally from 
a 13-5 first-half deficit when two 
penalty conversions from Chris 
Dudman had given them a 16-
13 lead with only ten minutes 
left. 
However, the lively Cypriots 
kept fighting till the end and 
managed to surprise the Malta 
rearguard with a lightning 
counter attack which was bril-
liantly concluded by Agathok-
leus to hand his team their first 
win in the group. 
Cyprus took little time to settle 
down as they immediately 
started to move the ball side-
ways with the Maltese forced to 
concede a penalty. Marcus 
Holden kicked the ball between 
the posts to put the visitors 3-0 
ahead. 
Malta’s response was instant as 
straight from kick off they 
barged into the Cypriot half. 
They managed to force a line-
out two metres out and from it 
Harry Collins dinked his way 
past his marker to touch the ball 
home. Dudman missed the con-
version to leave Malta 5-3 
ahead. 
A handling mistake from Rich-
ard Gum paved the way for Cy-
prus to break through the Malta 
defence with Dom Georgiou 
scoring underneath the posts 
and Holden scoring the conver-
sion to put Cyprus 10-5 ahead. 
More woes followed for Malta 
as an infringement at half pitch 
handed a penalty to Cyprus with 

Holden again finding the posts 
to extend lead to 13-3. 
The Maltese players kept their 
calm and Gum made amends 
for his earlier mistake when he 
whizzed his way past three 
players to touch home.  
Dudman again missed the con-
version to leave Cyprus 13-10 
ahead at the interval. 
After the break, Malta tried to 
put themselves back into the 
game and they managed to re-
store parity when Dudman con-
verted a penalty from half pitch 
level om 13-13. 
Midway through the second half 
Malta won a penalty and Dud-
man made no mistake to give 
the home side a precious three-
point lead – 16-13. 
Cypriot Georgios Agathokleus 
touched home and earn his 
team the win. 
Cyprus: G. Cosma, M. Zakakio-
tis, E. Faulder, S. Yarrow, B. 
Cosma, J. Goodwin, M. Mlade-
novich, C. Joannou, A. Pante-
chis, M. Holden 8, G. Agathok-
leous 5, D. Georgiou 5, C. 
Georgiou, V. Antoniou, S. 
Burns. 

Cyprus full  
international record 
Since their first match in 2007, 
Cyprus have lost only 15 
matches out of Fifty. They 
recorded their first win over 
Malta on the 23rd November by 
18 to 16 to celebrate their 50th 
International, which now gives 
them a 70% inning ratio. 
Cyprus are not a full member of 
the International Rugby Board, 
so none of their international 
matches count towards the IRB  
World Rankings. 
Rugbyredefined.com 
Photo: Christine Borg

Rugby: Late Cyprus 

Try beats Malta

MALTA 16 CYPRUS 18

Limassol announced as European Capital of Sport 2020
Limassol has won the title of the European Capital of Sport 2020. 
 
The city`s Mayοr Nicos Nicolaides posted on his Facebook account 
that Limassol`s candidacy was successful. 
Nicolaides, who is currently in Athens for a scientific seminar, said 
that he learned the happy news and wanted to share them with all 
the people of Limassol. 
He also congratulated the Head of the Sports and Youth Committee 
of the Municipality and the heads of the Sports office for all their 
efforts. 
The Mayor said that the title is important and dedicated it to the six 
athletes from Limassol who qualified for the Tokyo 2020 Olympic 
Games. 
The title will be awarded to Limassol during an official ceremony 
at the European Parliament, December 10. 
According to the ACES Europe website,  
the organization where the candidacy was presented last week, 
said during the year a capital is awarded the title, numerous events 
bring life to the city. For example, it said, in Torino, European 
capital of sport 2015, 1000 events took place. Cities that have 
been awarded, bequeathed a better future in sports to their citizens, 
it added.
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Λοΐζος (Λούης) Κυριάκου Παυλουρή 
(από την Κώμη Κεπήρ, 02.01.1933) 

Απεβίωσε στην Αυστραλία την Κυριακή 10.11.2019, σε ηλικία 86 ετών. 

Μεταξύ άλλων ο Λούης Κυριάκου αποτέλεσε Ομοσπονδιακός Γραμματέας του 

FFTS, που πλέον βρισκόταν στη διαδικασία ενσωμάτωσης στο ευρύτερο 

συνδικάτο Construction, Forestry, Mining and Energy Union (CFMEU). 

Θα λείψει πολύ και πάντα θα είναι αγαπητός από την σύζυγό του Ελένη, τα 

παιδιά Τζούλη και Γιώργο, αδελφές Βασιλική και Μυρούλλα, αδελφότεκνα, όλη 

την οικογένεια και τους πολλούς στενούς του φίλους. 

Η κηδεία του έγινε τη Δευτέρα 18.11.2019 στην Αυστραλία. 

Ήταν ένα ακατέργαστο διαμάντι με μια χρυσή καρδιά. Πάντα ένας ανεξάρτητος 

στοχαστής, ζώντας την ζωή στο πλήρες και με τους δικούς του όρους.  

Τηλ. οικείων: 020 7607 8930  

Απεβίωσε την Τρίτη 19.11.2019, η Χαρίτα Τούμπα 

σε ηλικία 65 ετών. 

Αφήνει τον σύζυγό της Δημήτρη, 2 υιούς: Γιώργο 

και Θεόδωρο, αδέλφια, αδελφότεκνα, συγγενείς 

και φίλους. 

H κηδεία της θα γίνει την Τετάρτη  04.12 2019 και 

ώρα 12.30μμ από την Εκκλησία του Αγίου 

Δημητρίου, Τown Road/Logan Road, London N9 

0LP και η ταφή στο κοιμητήριο του New 

Southgate. 

H Παρηγοριά θα δοθεί στο χολ της Εκκλησίας του 

Αγίου Δημητρίου. 

Τηλ. οικείων: 07553 289 599

† AΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Χαρίτα Τούμπα
(από την Πάνω Δευτερά)

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Tota Cretikos 
(from Limassol, Cyprus)  

Our beloved mother and grandmother passed away 

on Thursday 21.11.2019 at the age of 95. 

She came to England in 1947. 

Tota leaves 2 children: Andre and Marios, son-in-law Chris, 

2 daughters-in-law: Stella and Yiolanda, 

 6 grandchildren: Marina, Dimitris, Dimitris, Gina, Alexia 

and Marcus, 8 great-grandchildren, relatives and friends. 

The funeral will take place on Monday 09.12.2019 at 12.15pm 

at the Greek Orthodox Church of St. Mary, 

Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB 

and the burial at New Southgate Cemetery, 

 Brunswick Park Road, New Southgate, London N11 1JJ. 

Instead of flowers there will be a donation box for 

Noah’s Ark Children’s Hospice in her memory. 

The wake will take place at 25 Broad Walk, 

Winchmore Hill N21 3BU from 3.30pm. 

Tel: 07976 729 483

18.03.1924 – 21.11.2019

She will be greatly missed

Τε λ ο ύ μ ε  τ η ν  π ρ ο σ ε χ ή  Κ υ ρ ι α κ ή  01.12.2019, 

στην Εκκλησία της Παναγίας, Trinity Road, 

Wood Green, London N22 8LB, το 40ήμερo 

μνημόσυνο του πολυαγαπημένου και αξέχαστού 

μας συζύγου, πατέρα και παππού 

Μιχάλη Αχιλλέως 

(Πεντάγεια) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη 

μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Η σύζυγος Τασούλλα, κόρη Άντρη- 

σύζυγος Νίκος, υιός Μαρίνος, εγγόνια, 

δισέγγονη και λοιποί συγγενείς.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι παρευ-

ρέθηκαν στην κηδεία, έκαναν εισφορές για το 

North London Hospice, κατέθεσαν στεφάνια, απέ-

στειλαν συλλυπητήρια μηνύματα ή συμμετείχαν 

με οποιονδήποτε τρόπο στο βαρύ μας πένθος.
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Ανδρέας Θεοχάρους Andreas Theocharous

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ † DEATΗ ANNOUNCEMENT

Passed away on Wednesday 13.11.2019 

at the age of 89. 

He leaves 5 childrens: his beloved 

daughter Haroulla, Maroulla, 

Constantina, Polycarpo, Panicos, 

5 grandchildren, relatives and friends. 

(His wife Kyriakou passed away 05.12.2011.) 

The funeral will take place on Tuesday 

03.12.2019 at 12.30pm 

at the Greek Orthodox Church 

of St. Demetrios  

Τown Road/Logan Road, 

London N9 0LP 

and the burial at 

New Southgate Cemetery, 

Brunswick Park Road, 

New Southgate, London N11 1JJ. 

The wake will take place at the cemetery. 

Tel: 020 8351 6713

Απεβίωσε την Τετάρτη 13.11.2019, 

σε ηλικία 89 ετών. 

Αφήνει 5 παιδιά: Την πολυαγαπημένη 

του κόρη Χαρούλλα, Μαρούλλα, 

Κωνσταντίνα, Πολύκαρπο και Πανίκο, 

5 εγγόνια, συγγενείς και φίλους. 

(Η σύζυγός του Κυριακού απεβίωσε  05.12.2011). 

Η κηδεία του θα γίνει την Τρίτη 

03.12.2019 και ώρα 12.30μμ από την 

Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, 

Τown Road/Logan Road,  

London N9 0LP 

και η ταφή στο κοιμητήριο 

του New Southgate, 

Brunswick Park Road, 

New Southgate, London N11 1JJ. 

Η Παρηγοριά θα δοθεί στο κοιμητήριο. 

Τηλ. οικείων: 020 8351 6713

(from Kato Pyrgo Tyllirias)(από τον Κάτω Πύργο Τηλλυρίας)

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 01.12.2019. 

στην Εκκλησία Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, 

Wightman Road, London N8 0LY, το 18ον 

ετήσιο μνημόσυνο του αείμνηστου 

 Αρχιμανδρίτη 

Λεόντιου Αριστοτέλους 

(Mηλικούρι) 

που διετέλεσε ιερατικώς προϊστάμενος του 

ναού μας και καλούμε όσους τιμούν τη 

μνήμη του να παρευρευθούν. 

Οι ιερείς του ναού, ο Πρόεδρος και το 

Συμβούλιο και η οικογένειά του. 

Μετά τη θεία Λειτουργία, η Αδελφότητα 

Κυριών θα πργματοποήσει δεξίωση στην 

Αίθουσα Εκδηλώσεων της Εκκλησίας και 

όλοι είναι ευπρόσδεκτοι.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ † MΝΗΜΟΣΥΝΟ

02.12.1930 – 05.12.2011

Πάντα θα είσαι στην καρδιά 

και στη σκέψη μας.

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 

01.12.2019, στην Εκκλησία του Αγίου 

Δημητρίου, Τown Road/Logan Road, 

London N9 0LP, το 8ον ετήσιο μνημό-

συνο της πολυαγαπημένης και αξέχα-

στής μας μητέρας και γιαγιάς 

Kυριακούς Θεοχάρους 
(από τον Κάτω Πύργο Τηλλυρίας) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν 

τη μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

Παιδιά, εγγόνια και λοιποί συγγενείς.
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6ον ετήσιο

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Κωνσταντίνα Αδάμου Γρηγόρη
(Λονδίνο - καταγωγή γονέων Ακαπνού)

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 01.12.2019, στην Εκκλησία του Αγίου Νεκταρίου, 19 Wycliffe Road, London SW11 5QR, 

το 6ον ετήσιο μνημόσυνο της πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας συζύγου, θυγατέρας, αδελφής και νύφης 

Κωνσταντίνας Αδάμου Γρηγόρη 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

Ο σύζυγος Τώνης, η μητέρα Περσεφόνη, αδελφός Αδάμος, κουνιάδες:  Ήβη και Μαρίτσα 

και  λοιποί συγγενείς. 
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† MEMORIAL SERVICE  

The 4th year memorial service for our beloved and dearly 

missed father, son and brother 

Philippos Philippou 

will take place on Sunday 01.12.2019, 

at The Greek Orthodox Cathedral of 

St. Catherine, 

Friern Barnet Lane, London N20 0NL. 

Relatives and friends are invited to attend. 

His son Andrew, parents: Michael and Kika Philippou 

Strongou, brothers: Savva and Andy, his partner Cheryl 

and other relatives. 

Tea and snacks will be offered at the Churxch hall 
after the service.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Φίλιππος Φιλίππου
(Λονδίνο, καταγωγή γονέων Άγιο Σέργιο και Ακανθού)

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 01.12.2019, στην Εκκλησία της Αγίας 

Αικατερίνης, Friern Barnet Lane, London N20 0NL, το 4ον ετήσιο 

μνημόσυνο του πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας πατέρα, υιού και 

αδελφού 

Φίλιππου Φιλίππου 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του 

όπως παρευρευθούν. 

Ο υιός Andrew, γονείς: Μιχάλης και Κίκα Φιλίππου Στρόγγου, 

αδέλφια: Σάββας και Άντρος και λοιποί συγγενείς. 

Θα προσφερθούν τσάι και εδέσματα στο χολ της 

 Εκκλησίας της Αγίας Αικατερίνης.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Μιχάλης Κυριάκου  

(από τη Γιαλούσα) 

Απεβίωσε τη Δευτέρα 11.11.2019, σε ηλικία 81 ετών. 

Ο εκλιπών ήρθε στην Αγγλία το 1952. 

Αφήνει τη σύζυγο του Χριστίνα, 4 παιδιά: Κυριάκο, Νικόλα, Αντριάνα και 

Μαρία, 10 εγγόνια, 3 δισέγγονα, τον αδελφό του Νικόλα, συγγενείς και 

φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει τη Δευτέρα 02.12.2019 και ώρα 11.00πμ από την 

Εκκλησία Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου,184 Mare Street, Hackney, London 

E8 3RD, και η ταφή στο City of London Cemetery, Aldersbrook Road, 

Manor Park, London E12 5DQ. 

Λουλούδια ή εισφορές για το British Heart Foundation και COPD 

Foundation είναι ευπρόσδεκτα. 

Η Παρηγοριά θα δοθεί στο χολ της Εκκλησίας. 

Τηλ. οικείων: 07761 154 261

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Michael Kyriacou  

(from Yialousa, Cyprus) 

Passed away on Monday 11.11.2019, at the age of 81. 

He came to England in 1952. 

Michael leaves his wife Christina, 4 children: Kyriacos, Nicholas, 

Andriana and Maria, 10 grandchildren, 3 great-grandchildren, brother 

Nicholas, relatives and friends. 

The funeral will take place on Monday 02.12.2019 at 11.00am at the 

Greek Orthodox Church of St. John the Theologian, 184 Mare Street, 

Hackney, London E8 3RD and the burial at City of London Cemetery, 

Aldersbrook Road, Manor Park, London E12 5DQ. 

Flowers or donations for the British Heart Foundation and COPD 

Foundation are welcome. 

The wake will take place at the Church hall of St. John the Theologian. 

Tel: 07761 154 261 
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† MΝΗΜΟΣΥΝΟ

Ο σύζυγός της Αρχιμανδρίτης 

Θεοφάνης Πέτρου, τα παιδιά: 

Πιερής και Μαρίνος Πέτρου, 

τα αδέλφια και συγγενείς.

Τελούμε την  προσεχή Κυριακή 

01.12.2019, στην Εκκλησία του Αγίου 

Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road, 

London N8 0LY, το 21ον ετήσιο μνημό-

συνο της πολυαγαπημένης και αξέχα-

στής μας συζύγου, μητέρας και αδελφής

Πρεσβυτέρας 
Ελένης (Helen) Πέτρου 

(Λονδίνο)

και καλούμε όλους όσοι τιμούν 

τη μνήμη της όπως παρευρεθούν

† MΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τε λ ο ύ μ ε  τ η ν  π ρ ο σ ε χ ή  Κ υ ρ ι α κ ή  

01.12.2019,στην Εκκλησία του Αγίου 

Νεκταρίου, 19 Wycliffe Road, London 

SW11 5QR, το 3oν ετήσιο μνημόσυνο του 

πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας 

πατέρα και παππού 

Γιώργου Κωνσταντίνου Νικολάου 

(Βαρώσι) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν 

τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

 

Σας ευχαριστούμε όλους. 

Η σύζυγος Eliada, υιός Costaς-σύζυγος  

Eleanor και εγγονός Georgie. Πάντα θα είσαι στην καρδιά μας.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Γιώργος Κιτανός  

(από το Τρίκωμο) 

Απεβίωσε τη Δευτέρα 18.11.2019, σε ηλικία 86 ετών. 

Ο εκλιπών ήρθε στην Αγγλία το 1955 και ασχολείτο στην ενδυματο -

βιομηχανία. Ήταν ιδιοκτήτης εργοστασίων μέχρι τη συνταξιοδότησή του. 

Ήταν ο καλύτερος πατέρας και παππούς και η απουσία του θα αφήσει ένα 

δυσαναπλήρωτο κενό στην οικογένεια, συγγενείς και φίλους. 

Αφήνει τη σύζυγό του Λούλλα, 3 παιδιά, τον γαμπρό του, 2 νύφες, 

8 εγγόνια και 4 δισέγγονα. 

Η κηδεία του θα γίνει τη Δευτέρα 02.12.2019 και ώρα 12.30μμ από την 

Εκκλησία των Δώδεκα Αποστόλων, Kentish Lane, Brookmans Park, 

Hatfield, Herts, AL9 6NG και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate 

η ώρα 2.30μμ. 

Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές που θα δοθούν για 

το Cancer Research εις μνήμη του. 

† DEATH ANNOUNCEMENT 

George Kitanos  

(from Tricomo, Cyprus) 

Passed away on Monday 18th November 2019 at the age of 86.  

He came to England in 1955. He was well known as he owned 

factories in the Rag trade for many years until he retired.  

He leaves behind his wife Loulla, 3 children, 1 son-in-law and 

2 daughters-in-law, 8 grandchildren and 4 great-grandchildren.  

He was the best father and grandfather, who will always be forever in 

the hearts of all his family. 

The funeral will take place on Monday 2nd December 2019 at the 

Twelve Apostles Church, Kentish Lane, Brookmans Park, Hatfield AL9 

6NG at 12.30pm and the burial at New Southgate Cemetery at 

2.30pm. 

Instead of flowers, there will be a donation box at the church and all 

donations will go to Cancer Research in George's memory.Πάντα θα είσαι στην καρδιά μας.

† MΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 01.12.2019, στην Εκκλησία 
του Αγίου Δημητρίου, Τown Road/Logan Road, London 
N9 0LP, το 40ήμερο μνημόσυνο της πολυαγαπημένης και 
αξέχαστής μας 

Δήμητρας Φραγκεσκίδη 
(Άγιο Λουκά Αμμοχώστου) 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της 

όπως παρευρεθούν. 

Παιδιά: Δανάη, Αγγέλα, Κώστας, Χρήστος, 
Έλενα, γαμπροί: Θεόδωρος και Δημήτρης, 
νύφες: Γιώτα και Gina, εγγόνια, δισέγγονα, 

αδέλφια, λοιποί συγγενείς.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι παρευρέθη-
καν στην κηδεία, έκαναν εισφορές για το MDS UK και 
Hematology Clinic του Chase Farm Hospital (£1,370), 
κατέθεσαν στεφάνια, απέστειλαν συλλυπητήρια 
μηνύματα ή συμμετείχαν με οποιονδήποτε άλλον 
τρόπο στο βαρύ μας πένθος.

† MΝΗΜΟΣΥΝΟ

Ο υιός Chris, η θυγατέρα Μάρω, 

γαμπρός Παντελής, νύφη Αύρα, 

εγγονές: Τούλλα, Μύρια, Άντρη, 

Penny και Άντρια.

Τε λ ο ύ μ ε  τ η ν  π ρ ο σ ε χ ή  Κ υ ρ ι α κ ή  

01.12.2019, στην Εκκλησία της Αγίας 

Αικατερίνης, Friern Barnet Lane, 

 London N20 0NL, το 20ον ετήσιο 

μνημόσυνο του πολυαγαπημένου και  

αξέχαστού μας πατέρα και παππού 

Ανδρέα Ευσταθίου 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν 

τη μνήμη του όπως παρευρεθούν.

Aνδρέας Ευσταθίου 
(Πεντάγεια)

Passed away on Friday 22.11.2019, at the age of 88. 

She came to England in 1945.  

Margarita leaves 3 children: Christakis, Mary, Doula, grandchildren, 

great-grandchildren, his brother Costis Appla, relatives and friends. 

The funeral will take place on Friday 06.12.2019 at 12.00 noon at 

Enfield Crematorium, Great Cambridge Road EN1 4DS. 

The wake will take place at Enfield Crematorium. 

Instead of flowers there will be a donation box for various charities.

† DEATH ANNOUNCEMENT

Margarita Christodoulou (Appla)
(from Ashia)

She was loved and will be missed by many.
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Γιώργος Γαβριήλ 

(από τη Δρομολαξιά)  

Απεβίωσε την Πέμπτη 21.11.2019, ο Γιώργος Γαβριήλ σε ηλικία 

70 ετών. 

Ο εκλιπών ήρθε στην Αγγλία με την οικογένειά του σε ηλικία 

2 χρόνων. 

Αφήνει την αγαπημένη του σύζυγο Ελένη από το Νέο Χωριό Πάφου, 

3 παιδιά: Λάκη, Κώστα και Ανδρέα, 3 νύφες: July, Lucy και Μαρία, 

5 εγγόνια: Alex, Olivia, Nick, Georgio και Loukas, την αδελφή του 

Ελένη, αδελφότεκνα, συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία του θα γίνει την Τρίτη 17.12.2019 και ώρα 11.00πμ από την 

Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, Τown Road/Logan Road, London 

N9 0LP και η ταφή στο Cheshunt Cemetery, Bury Green Road,Dark 

Lane, Waltham Cross EN7 5AG. 

Γίνεται έκκληση αντί λουλούδια να γίνονται εισφορές για φιλανθρω-

πικούς σκοπούς. 

H Παρηγοριά θα δοθεί στο Broxbourne Town Hall. 

Τηλ. οικείων: 07885 733 131

Έφυγε από τη ζωή την περασμένη βδομάδα και συγκεκρι-

μένα στις 20/11/2019, σε ηλικία 88 ετών, ο Τουρκοκύπριος, 

παλιός ποδοσφαιριστής της Ανόρθωσης Φικρέτ Αχμέτ. 
Ο Φικρέτ Αχμέτ είναι αδελφός του Αλί Αχμέτ (απεβίωσε στις 

19/11/2012) ο οποίος ήταν επίσης ποδοσφαιριστής της Ανόρθωσης. 

Τα αδέλφια Αχμέτ, διετέλεσαν ποδοσφαιριστές της «Μεγάλης Κυρίας» 

και πανηγύρισαν την κατάκτηση δύο πρωταθλημάτων και ενός 

κυπέλλου. Ο Φικρέτ Αχμέτ αγωνίστηκε επίσης σε Çetinkaya και MTG. 

Συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε η Ανόρθωση στην οποία αναφέρει 

ότι «εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια 

στην οικογένεια και τους οικείους του Φικρέτ Αχμέτ. Ο Φικρέτ Αχμέτ 

αγωνίστηκε στην Ανόρθωση από το 1948 μέχρι το 1951 και είχε 

σημαντική προσφορά και συνεισφορά στην πορεία της ομάδας μας. Ο 

Φικρέτ μαζί με τα αδέλφια του Αλί και Ναχίτ, ήταν οι πρώτοι 

Τουρκοκύπριοι ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν στην Ανόρθωση 

μετά την επιστροφή της στην ΚΟΠ, με τον Φικρέτ μάλιστα να έχει θέση 

βασικού όσα χρόνια φορούσε τη φανέλα της ομάδας μας, έχοντας κατά 

κύριο λόγο οργανωτικό ρόλο.Αιωνία του η μνήμη, ας είναι ελαφρύ το 

χώμα που θα τον σκεπάσει». 

Στον αγώνα του Σαββατοκύριακου μεταξύ της Ανόρθωσης και του 

Εθνικού στο Αντώνης Παπαδόπουλος, τηρήθηκε μονόλεπτος σιγή εις 

μνήμη του. 

Έφυγε σήμερα από τη ζωή ο Κυριάκος Τσιέττης, ιστορικό στέλεχος του 

ΑΚΕΛ, ηγέτης του αγροτικού κινήματος στην επαρχία της Αμμοχώστου ως 

Γραμματέας της ΕΚΑ Αμμοχώστου και βουλευτής Αμμοχώστου με 

πρωταγωνιστική συμβολή στις διεκδικήσεις του προσφυγικού κόσμου της 

Κύπρου. Μέχρι το τέλος της ζωής του, ο Κυριάκος παρέμεινε ένας συνεπής 

ιδεολόγος και ΑΚΕΛιστής, με ασίγαστο ενδιαφέρον και δράση για τον 

προσφυγικό κόσμο και την εργατιά, δοσμένος στους αγώνες του Λαού και 

της Αριστεράς.

Κυριάκος Τσιέττης

Φικρέτ 

Αχμέτ
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